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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce „Polovětné konstrukce (l’infinitif, le gérondif, le participe présent) 

a mluvený projev“ je popsat výskyt a využití polovětných konstrukcí v mluvené 

francouzštině. Situace polovětných konstrukcí v mluveném projevu je prokázána na 

základě analýzy studie „Usages du gérondif et du participe présent en français parlé et 

écrit : étude comparée basée sur corpus“ a dotazníkového šetření. Dalším cílem je předložit 

různé způsoby vyjádření, které nahradí použití polovětných konstrukcí. Tyto jiné 

formulace vyplývají z vyhodnocení dotazníkového šetření, které bylo předloženo rodilým 

mluvčím. Snažíme se také potvrdit či vyvrátit vliv různých aspektů (věková kategorie, 

povolání, národnost) na použití polovětných konstrukcí v praxi.  Závěry této diplomové 

práce by měly poukázat na situaci polovětných konstrukcí l’infinitif, le gérondif a le 

participe présent ve spontánním mluveném projevu a mohly by také sloužit učitelům 

francouzského jazyka jako přehled o současném stavu této problematiky v mluvené 

francouzštině. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

polovětná konstrukce, l’infinitif, le gérondif, le participe présent, mluvený projev 



 

ABSTRACT 

The aim of the thesis "Non-finite clauses (infinitive, gerund, present participle) and 

speech" is to describe the occurence and the use of the non-finite clauses in spoken French. 

The situation of the non-finite clauses in speech is established by means of the analysis of 

the essay  "Usage du gérondif et du participe présent en francais parlé et écrit : étude 

comparée basée sur corpus" and the inquiry. Another aim is to suggest various expressions 

that could replace the non-finite clauses. These expressions result from the inquiry that was 

made with only natives speakers responding. We also try to consider the influence of  

different aspects such as age, profession, nationality on the usage of the the non-finite 

clauses. The conclusions that we come to in the thesis should enlighten the  situation of the 

non-finite clauses infinitive, gerund, present participle in spontaneous speech and they 

could also serve as a tool for French teachers in the form of a review of the present state of 

the issue in spoken French.  
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1 Úvod 

Diplomová práce Polovětné konstrukce (l’infinitif, le gérondif, le participe présent) 

a mluvený projev vychází tematicky z bakalářské práce, ve které jsme se zabývali 

frekvencí těchto zmíněných polovětných konstrukcí ve francouzském jazyce uměleckého 

stylu. Zjištěné informace nám slouží jako základ pro další výzkum polovětných konstrukcí 

v praktickém užití francouzského jazyka a to v mluveném projevu. 

Důvody, které nás vedou k tomuto výzkumu, vycházejí ze zjištěných informací týkající se 

frekvence polovětných konstrukcí v uměleckém stylu. Z bakalářské práce bylo patrné, že 

se polovětné konstrukce vyskytují v písemném projevu v různé míře. Nejvíce převažují 

polovětné konstrukce využívající l’infintif.  Ostatní dvě polovětné konstrukce se 

vyskytovaly v porovnání s touto první méně a to nás oslovilo. Projeví se stejná tendence 

i v mluveném projevu rodilých mluvčích? Z několika definic je patrné, že použití 

některých polovětných konstrukcí je známkou vyššího stylu jazyka. Proto bude velice 

zajímavé zjistit, jak se tyto polovětné konstrukce vyskytují ve spontánním hovoru, tedy ve 

francouzském jazyce popisující každodenní situace. 

Dalším důvodem je, že budoucí učitelé francouzského jazyka by měli znát praktické 

využití takových konstrukcí, se kterými se běžně setkávají ve výuce a měli by být schopni 

studentům vysvětlit, v jaké situaci se tyto konstrukce dají využít.  

Jedním z motivů pro tuto práci byl pobyt ve Francii, kdy při poslechu rodilých mluvčích 

během spontánního hovoru jsme si uvědomili, že tyto polovětné konstrukce neslýcháme 

často. Proto se chceme nad touto situací zamyslet a popsat současnou situace použití 

polovětných konstrukcí v praxi. 

Problematika polovětných konstrukcí je velice málo zkoumaným jevem. Podařilo se nám 

ovšem vyhledat odborný článek, který se tímto tématem v promluvách rodilých mluvčích 

právě ve spontánní promluvě zabývá. Získané informace, které se zakládají na rešerši 

v různých korpusech mluvené francouzštiny, velmi dobře reflektují současný stav 

polovětných konstrukcí v mluveném projevu. Naše diplomová práce se opírá o analýzu 

této odborné studie. 
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Nezbytnou a velmi důležitou částí diplomové práce je praktická část, dotazníkové šetření 

o situaci polovětných konstrukcí v mluvené francouzštině. Nasbíraná data z tohoto 

materiálu slouží jako náhled do této problematiky a budou konfrontována s informacemi 

získanými z odborné publikace. Získané informace od rodilých mluvčích a uživatelů 

francouzštiny představují velmi cenné informace, jelikož nabízejí i jiná řešení námi 

nabízených vzorových vět s polovětnými konstrukcemi. Tyto informace nám umožní lépe 

pochopit stav polovětných konstrukcí ve francouzštině. 

Cílem naší diplomové práce je popsat situaci použití polovětných konstrukcí v mluvené 

francouzštině. Tyto informace by měli posloužit učitelům a uživatelům francouzského 

jazyka, aby si mohli ověřit, zda se tyto jevy vyskytují také v mluvené francouzštině. Tedy, 

je zřejmé a logické, že pokud se učíme cizímu jazyku ve školním prostředí, učíme se 

spisovnou variantu jazyka. Ta se ovšem často liší s praktickým využitím. Ať už se jedná 

o gramatické, syntaktické, morfologické či fonetické odlišnosti, rodilí mluvčí často 

podléhají hovorové francouzštině.  
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2 Charakteristika gramatických konstrukcí l’infinitif, le gérondif, le 

participe présent 

V této kapitole se budeme věnovat obecné charakteristice jednotlivých konstrukcí: 

l’infinitif, le gérondif a le participe présent. Naším záměrem je určit blíže samotné jevy 

a jejich charakteristické vlastnosti. Největší důraz bude kladen na výskyt těchto konstrukcí 

ve větách. To znamená, že se budeme zabývat použitím těchto jevů v praxi, nejdříve v roli 

větného členu a poté především použitím l’infinitif, le gérondif a le participe présent 

v polovětných konstrukcích. 

V následujících kapitolách se seznámíne s jednotlivými gramatickými a syntaktickámi 

pravidly a možnostmi výskytu jednotlivých konstrukcí v roli větného členu, hlavních či 

vedlejších vět. Tyto informace nám dále poslouží k samotné praktické části naší práce, 

tedy k průzkumu použití nejen polovětných konstrukcí v jazyce uměleckého stylu, ale 

i v mluveném projevu. Z těchto obecných informací bude vycházet náš výzkum o použití 

v praxi. 

 

2.1 Polovětné konstrukce 

Naše práce se zabývá využitím těchto polovětných konstrukcí: l’infinitif, le gérondif 

a le participe présent v praxi. Tedy takovými konstrukcemi, které plnohodnotně nahrazují 

použití vedlejší věty, pokud jsou dodržena základní pravidla. 

„Polovětná vazba tedy umožňuje vyjádřit zkrácenou formou myšlenku značně samostatnou, 

která by jinak musela být vyjádřena jinou, obvykle vedlejší větou. Odtud také „krácení vět 

infinitivem“, „krácení vět přechodníkem“ apod. […] 

Z příkladů je zřejmé, že polovětná vazba je blízká samostatné větě, ale není vyjádřena 

slovesným tvarem určitým (označujícím osobu, číslo atd.), nýbrž tvarem slovesně jmenným. 

Obsahově i skladebně je vázána na větu, jejíž je součástí ve funkci příslušného větného 

členu. Polovětná vazba vyjádřená infinitivem může plnit úlohu kteréhokoli větného členu; 
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je-li vyjádřena příčestím nebo přechodníkem, bývá příslovečným určením, doplňkem nebo 

přívlastkem, popř. přístavkem.“
1
 

 

2.2 L’infinitif 

Prvním zkoumaným tvarem je l’infinitif. S infinitivem (l’infinitif) se setkáváme během 

studia cizího jazyka velmi často, jelikož všechna slovesa jsou např. ve slovnících vyjádřena 

pomocí infinitivu (l’infinitif). V této kapitole se ovšem seznámíme s jeho různými 

funkcemi a možnostmi použití. 

„Infinitiv je neurčitý slovesný tvar, který nevyjadřuje ani osobu, ani číslo, ani čas.“
2
 

Můžeme rozlišit l’infinitif přítomný a minulý, který se dále bude využívat například 

v polovětných konstrukcích. 

„„L’infinitif, qui n’oppose qu’une forme simple à une forme composée, est dépourvu des 

indices grammaticaux qui permettent de signaler la personne, le nombre et le temps. 

 Il n’exprime du procès que l’idée, et ne marque ni présent, ni futur, ni passé. Le contexte 

seul lui apporte une „coloration temporelle“. 

Il n’a pas de valeur modale propre. Il présente le procès dans sa généralité et seul le 

contexte (formes verbales personnelles, compléments de circonstance, intonation, etc.) 

indique si les faits qu’il évoque sont réels ou non, ou si leur réalité est prise en 

considération par le sujet. 

Employé comme un substantif, il en connaît les principales fonctions; employé comme 

verbe, il peut être le noyau d’un groupement comprenant sujet et objet.“ (CHEVALIER, 

1982, s. 370).“
3
 

                                                
1 HENDRICH, Josef, Jaromír TLÁSKAL a Otomar RADINA. Francouzská mluvnice. 3., přeprac. vyd., 1. 

vyd. v nakl. Fraus. Plzeň: Fraus, 2001, 700 s. ISBN 80-7238-064-8. s. 584 

2 HENDRICH, Josef, Jaromír TLÁSKAL a Otomar RADINA. Francouzská mluvnice. 3., přeprac. vyd., 1. 

vyd. v nakl. Fraus. Plzeň: Fraus, 2001, 700 s. ISBN 80-7238-064-8. s. 393) 

3 ČERNÁ, Daniela. Frekvence polovětných konstrukcí (gérondif, participe présent, infinitif) v jazyce 

uměleckého stylu. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze., s. 2  
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„Podmínkou pro použit infinitivu (l’infinitif) k vyjádření polovětné konstrukce, která 

nahrazuje vedlejší větu, je shoda podmětu obou vět souvětí nebo změna předmětu ve větě 

hlavní do funkce podmětu ve větě vedlejší. Polovětná konstrukce může nahradit větu 

vedlejší i hlavní v souřadně i podřadně spojeném souvětí. Jestliže je tato podmínka 

splněná, to znamená, je-li podmět věty hlavní a podmět věty vedlejší shodný, může se věta 

nahradit pomocí infinitivní polovětné konstrukce. Ve funkci polovětné konstrukce tyto 

gramatické kategorie vyjadřuje l’infinitif, přejímá je z řídící věty, se kterou se tyto 

kategorie musí shodovat.  Ze sémantického i gramatického hlediska může tedy vyjádřit 

plnohodnotnou a srozumitelnou větu a navíc se ve francouzském jazyce dává těmto 

konstrukcím přednost.“
4
 

Ve francouzském jazyce je aplikace infinitivních polovětných konstrukcí běžná. Náhrada 

pomocí infinitivu (l’infinitif) se v některých případech vyžaduje a je povinná. Jak 

předkládá například publikace Grammaire progressive du français niveau avancé, náhrada 

pomocí infinitivu (l’infinitif) se vyžaduje po následujících spojkách, pokud jsou podměty 

obou vět v souvětí shodné: „que, pour que, afin que, avant que, sans que, de peur que, de 

crainte que, en attendant que.“
5
  Použitím odpovídající předložky ve spojení s infinitivem 

(l’infinitif) je tedy vytvořena plnohodnotná polovětná konstrukce, která může významově 

přesně nahradit vedlejší větu. „Certaines subordonnés circonstancielles à un mode 

personnel pouvent être transformées en subordonnées avec un infinitif, mais seulement 

lorsque le sujet de la principale et celui de la subordonnée sont identiques. On utilise alors 

en général une préposition ou une locution prépositive correspondant à la conjonctive 

employée. Dans de nombreux de cas, cette transformation infinitive n’est pas possible; 

ainsi dans les subordonnés de condition, de comparaison, et avec diverses conjonctions de 

temps, de cause, de concession auxquelles ne correspond pas une préposition ou une 

                                                
4 ČERNÁ, Daniela. Frekvence polovětných konstrukcí (gérondif, participe présent, infinitif) v jazyce 

uměleckého stylu. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze., s. 8 

5 BOULARÈS, Michèl a Jean-Louis FRÉROT. Grammaire progressive du français/ niveau avancé avec 400 

exercices. Paris: Clé International, 1997, 192 s. ISBN 978209033862-1., s. 76 
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locution prépositive. Dans ce cas, les phrases complexes n’admettent pas de 

transformation infinitive.“
6
 

Ve francouzském jazyce tedy existuje jak použití polovětné konstrukce povinné, tak 

nepovinné a aplikace polovětné konstrukce reprezentuje vyšší jazykový styl.
7
 

 

2.2.1 L’infinitif comme le membre de la phrase 

L’infinitif se může vyskytovat ve funkci různých větných členů a to: le sujet réel, 

le prédicat verbo-nominal, le complément d’objet direct et indirect, le complément 

déterminatif, l’attribut verbo-nominal, l’apposition, le complément circonstanciel.
8
 

2.2.2 L’infinitif dans le rôle de la phrase 

L’infinitif ve funkci polovětné konstrukce může zastoupit tyto věty vedlejší: Proposition 

subordonnée complétive, Proposition subordonnée circonstancielle temporelle, 

Proposition subordonnée circonstancielle finale, Proposition subordonnée circonstancielle 

finale fausse, Proposition subordonnée circonstancielle causale, Proposition subordonnée 

circonstancielle consécutive, Proposition subordonnée de concession, Proposition 

subordonnée circonstancielle conditionnelle.
9
 

Dále může také l’infinitif nahradit větu hlavní v souřadně spojeném souvětí. 

                                                
6 DUBOIS, Jean a René LAGANE. La nouvelle grammaire du français. Paris: Larousse, c1995, 266 s. ISBN 

20-380-0042-5., s. 221  

7 srv. ČERNÁ, Daniela. Frekvence polovětných konstrukcí (gérondif, participe présent, infinitif) v jazyce 

uměleckého stylu. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze., s. 8 

8 srv. MÜLLEROVÁ, E. La Syntaxe. Doplněné vydání. Praha 2014 

9 srv. MÜLLEROVÁ, E. La Syntaxe. Doplněné vydání. Praha 2014 
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2.3 Le gérondif 

Le gérondif, českým ekvivalentem je termín přechodník, je neměnný slovesný tvar končící 

na –ant a kterému předchází předložka en. Abychom mohli použít le gérondif jako 

polovětnou konstrukci k náhradě věty vedlejší v souvětí, musí být podmět obou vět 

shodný. Pokud je tato podmínka dodržena: „Le gérondif peut exprimer simplement 

la smultanéité, la cause, le moyen ou la manière, la condition. Quand il est précédé de 

„tout“, il peut aussi exprimer l’opposition.“
10

  

 „Le gérondif, classé par les grammairiens dans les modes du verbe, est formé d’une 

racine verbale et d’un affixe susceptible de recevoir une flexion en cas, en nombre et en 

genre, comme les substantifs. En anglais, le gérondif est formé avec l’affixe -ing, en 

français avec l’affixe -ant (distingué du participe présent par son invariabilité et par 

la présence quasi constante de la préposition en ou tout en), en latin par l’affixe -ndi /-

ndo/-ndum, etc. Le gérondif latin, apte à recevoir un flexion en cas, nombre et genre, 

rempalce l’infinitif dans les fonctions qu’il ne peut pas assure […] Le gérondif fonctionne 

en français comme complément circonstanciel de cause, de concession, de condition, de 

manière et de temps: En sortant, j’ai vu qu’il pleuvait. 

En grammaire générative, la transformation gérondive enchâsse une phrase dans 

le syntagme prépositionnel d’une phrase matrice avec la valeur de complément 

circonstanciel, le syntagme nominal sujet de la phrase enchâssé étant identique au sujet de 

la phrase matrice; en français, l’affixe de temps est remplacé par l’affixe -ant.  (1) J’ai 

appris la nouvelle + syntagme prépositionnel (2) Je + lire + affixe de temps + le journal si 

l’on enchâsse la phrase (2) dans le syntagme prépositionnel de la phrase (1), 

la préposition étant en („par ce moyen“), on obtient, si l’affixe de temps est remplacé par 

ant, la phrase: J’ai appris la nouvelle en lisant le journal, le sujet de la subordonnée, 

identique à celui de la matrice, étant éffacé.“
11

 

                                                
10 BOULARÈS, Michèl a Jean-Louis FRÉROT. Grammaire progressive du français/ niveau avancé avec 400 

exercices. Paris: Clé International, 1997, 192 s. ISBN 978209033862-1., s. 80 

11 DUBOIS, Jean. Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris: Larousse, c1994, lx, 514 p. 

ISBN 20-334-0334-3., s. 221) 
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„Nom donné souvent à la locution composée de la préposition en et du participe présent. 

Le gérondif marque essentiellement le moyen, la manière, il évoque un procès secondaire 

qui accompagen l’action principale.  

Dans l’ancien langue, la fonction  de gérondif pouvait se passer  de en. Il en est resté 

quelques tours figées: chemin faisant, ce disant, ce faisant. Sa déception allait croissant.  

En principe, le gérondif doit avoir pour sujet le sujet de le proposition principale. C’est en 

forgeant qu’on devient forgeron (c.-à-d. „quand on forge“). Mais il peut en être 

autrement, à condition  que le sens soit clair: En sortant, le visage de Christian 

l’obsédait.(P. Brisson). Les mots, en les écrivant, me faisaient pleurer. (Proust) En 

revanche, un tour comme on est prié de payer en servant est franchement incorrect (la 

personne qui sert n’est pas celle que représent on). 

On peut renforcer le gérondif au moyen de tout (qui ajoute une nuance de concession ou 

d’opposition) ou de rien que (qui exclut).“
12

 

Z uvedených definic je patrné, že le gérondif se odlišuje od le participe présent především 

výskytem předložky en. Během našeho výzkumu frekvence polovětných konstrukcí jsme 

ovšem narazili na skutečnost, že se tato předložka pojí s le gérondif povinně až od 18. 

století
13

. Z tohoto důvdu jsme také nezaznamenali výskyt le gérondif v díle L’École des 

femmes
14

. 

2.3.1 Le gérondif comme le membre de la phrase 

Na rozdíl od l’infinitif, le gérondif nemá takové zastoupení ve funkci větných členů, tento 

tvar může být těmito větnými členy: l’attribut verbo-nominal, le complément 

circonstanciel.
15

 

                                                
12 COLIN, Jean-Paul. ais. . Paris: Dictionnaires Le Robert, 

c1989, xiii, 857 p. ISBN 28-503-6009-0., s. 327 

13 srv. CHEVALIER, Jean-Claude, a kol. Grammaire Larousse du français contemporain. Paris: Larousse, 

1982, 494 s. ISBN 2-03-800090-5., s. 374 

14 Dílo L’École des femmes bylo napsáno v roce 1662. Pro více informací srv. ČERNÁ, Daniela. Frekvence 

polovětných konstrukcí (gérondif, participe présent, infinitif) v jazyce uměleckého stylu. Praha, 2012. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. 

15 srv. MÜLLEROVÁ, E. La Syntaxe. Doplněné vydání. Praha 2014 
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2.3.2 Le gérondif dans le rôle de la phrase 

Co se týče náhrady vět pomocí polovětné konstrukce vyjádřené le gérondif, musí být 

dodržena základní podmínka a to, že „podmět přechodníku je zásadně totožný s podmětem 

slovesa.“
16

  

Pomocí polovětné konstrukce le gérondif můžeme nahradit větu hlavní a tyto věty vedlejší: 

Proposition subordonnée circonstancielle temporelle, Proposition subordonnée 

circonstancielle causale, Proposition subordonnée de concession, Proposition 

subordonnée circonstancielle conditionnelle.
17

 

 

2.4 Le participe présent 

Le participe présent, neboli příčestí přítomné, je také neměnný slovesný tvar končící na –

ant. Na rozdíl od le gérondif se vyskytuje pouze v této podobě a nepředchází mu žádná 

předložka.  

„Le participe en -ANT s’appuie (sauf cas d’emploi absolu) sur un substantif ou un pronom 

qu’il qualifie, à la façon d’une subordonnée relative. Tout en se maintenant dans 

la catégorie du verbe, il fonctionne comme un adjectif.“ (CHEVALIER, 1982, s. 374). 

Comme l’infinitif, les participes peuvent jouer plusieurs rôles dans la phrase. En ce qui 

concerne la syntaxe, les problèmes qui se posent sont voisins de ceux que nous avons 

rencontrés avec l’infinitif. De même que l’infinitif peut avoir soit un statut de nom soit un 

statut de verbe, les participes présent et passé sont tantôt forme verbale tantôt forme 

adjectivale ; il existe en outre des adjectifs en -ant formés sur une base verbale, qui ne sont 

pas des participes présents. (TOMASSONE, 1996, s. 306)“
18

. 

„Le participe en -ant: ses constructions sont plus libres que celles du gérondif. En 

construction indépendante (ou absolue), le participe peut marquer un temps différent de 

                                                
16 HENDRICH, Josef, Jaromír TLÁSKAL a Otomar RADINA. Francouzská mluvnice. 3., přeprac. vyd., 1. 

vyd. v nakl. Fraus. Plzeň: Fraus, 2001, 700 s. ISBN 80-7238-064-8., s. 412 

17 srv. MÜLLEROVÁ, E. La Syntaxe. Doplněné vydání. Praha 2014 

18 ČERNÁ, Daniela. Frekvence polovětných konstrukcí (gérondif, participe présent, infinitif) v jazyce 

uměleckého stylu. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze., s. 17 
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l’époque du verbe principal. Le sujet du participe est différent du sujet du verbe principal. 

[…] En construction dépendante, lorsqu’il se rapporte à un nominal (substantif ou 

pronom) de la proposition principale, il situe son action à l’époque du verbe principal (au 

passé ou au présent) […].“
19

 

2.4.1 Le participe présent comme le membre de la phrase 

Tyto větné členy mohou být vyjádřené pomocí le participe présent: le complément 

déterminatif, l’attribut verbo-nominal, l’apposition.
20

 

2.4.2 Le participe présent dans le rôle de la phrase 

Jako polovětná konstrukce se le participe présent dá uplatnit jako náhrada věty hlavní 

v souvětí souřadném a v těchto typech vedlejších vět: Proposition subordonnée relative, 

Proposition subordonnée circonstancielle temporelle, Proposition subordonnée 

circonstancielle causale, Proposition subordonnée circonstancielle consécutive, 

Proposition subordonnée de concession, Proposition subordonnée circonstancielle 

conditionnelle.
21

 

                                                
19 CHEVALIER, Jean-Claude, a kol. Grammaire Larousse du français contemporain. Paris: Larousse, 1982, 

494 s. ISBN 2-03-800090-5., s. 375 

20 srv. MÜLLEROVÁ, E. La Syntaxe. Doplněné vydání. Praha 2014 

21 srv. MÜLLEROVÁ, E. La Syntaxe. Doplněné vydání. Praha 2014 
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3 Výskyt infinitivu (l’infinitif), le gérondif a le participe présent 

v jazyce uměleckého stylu 

V této kapitole přecházíme k praktickému použití všech tří konstrukcí v jazyce uměleckého 

stylu. Budeme zde vycházet z již získaných informací z naší bakalářské práce, tedy výskyt 

l’infinitif, le gérondif a le participe présent v dílech Manon Lescaut a L’école des femmes. 

Tato dvě díla byla volena záměrně, jelikož se jedná o prozaická a veršovaná díla, a jsou 

tedy odlišná, co se žánru týče. Dálší odlišností je doba vzniku děl, jedná se o díla ze 17. 

a 18. století. Jako zkoumaný vzorek bylo použito deset prvních stran zvoleného výtisku. 

Tento vzorek byl vybrán také se značným záměrem, jelikož čtenář je vždy v kontaktu 

alespoň s prvními stránkami textu, pokud se dále rozhodne dílo odložit a nevěnuje se mu.  

 

3.1 L’infinitif 

3.1.1 L’infinitif comme le membre de la phrase 

Ze všech uvedených možností, ve kterých se může l’infinitif vyskytnout jako větný člen, 

jsme během našeho průzkumu nalezli pouze tyto možnosti: la partie du prédicat verbal 

composé, l’infinitif du verbe à sens plein en liason avec les verbes factitifs: faire et laisser, 

le complément déterminatif, le complément d’objet direct et indirect, l’attribut verbo-

nominal, le sujet réel. 

Dílo Manon Lescaut obsahuje l’infinitif ve funkci větného členu předmětu přímého 

a nepřímého, přívlastku neshodného a jako součást přísudku složeného.
22

 

V dramatu L’École des femmes se l’infinitif ve funkci větného členu objevuje jako součást 

přísudku složeného, přívlastku neshodného a dále jako podmět.
23

 

                                                
22 Příklady jsou uvedeny v bakalářské práci: ČERNÁ, Daniela. Frekvence polovětných konstrukcí (gérondif, 

participe présent, infinitif) v jazyce uměleckého stylu. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v 

Praze. 

23 Příklady jsou uvedeny v bakalářské práci: ČERNÁ, Daniela. Frekvence polovětných konstrukcí (gérondif, 

participe présent, infinitif) v jazyce uměleckého stylu. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v 

Praze. 
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3.1.2 L’infinitif dans le rôle de la phrase 

L’infinitif nahrazuje v díle Manon Lescaut nejčastěji vedlejší větu obsahovou, dále vedlejší 

větu účelovou, vedlejší větu časovou. Vyskytuje se také jako součást souřadného souvětí, 

jako náhrada hlavní věty ve vztahu odporovacím k řídící větě. 

Polovětné infinitivní konstrukce v díle L’École des femmes jsou využity k náhradě vedlejší 

věty účelové, vedlejší věty obsahové a také jako náhrada hlavní věty, která vyjadřuje vztah 

odporovací v souřadně spojeném souvětí. 

 

Proposition subordonnée circonstancielle temporelle 

Příklady: 

„„Je lui proposai de se loger dans un cabaret, dont l’hôte qui s’était établi à Amiens, 

après avoir été longtemps cocher de mon père, était dévoué entièrement à mes ordres.“ 

(PRÉVOST, 1977, s. 56).“
24

 

Proposition subordonnée complétive 

Příklady: 

„„J’ai proposé aux archers de me permettre du moins de les suivre, en leur offrant de les 

récompenser.“ (PRÉVOST, 1977, s. 50). 

„Outre qu’il est assez ennuyeux, que je croi, 

D’avoir toute sa vie une bête avec soi,      

Pensez-vous le bien prendre, et que sur votre idée 

La sûreté d’un front puisse être bien fondée ?“ 

(MOLIÈRE, 1986, s. 29).“
25

 

                                                
24 ČERNÁ, Daniela. Frekvence polovětných konstrukcí (gérondif, participe présent, infinitif) v jazyce 

uměleckého stylu. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. 

25 ČERNÁ, Daniela. Frekvence polovětných konstrukcí (gérondif, participe présent, infinitif) v jazyce 

uměleckého stylu. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. 
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Proposition subordonné circonstancielle finale 

Příklady: 

„„Je suis obligé pour satisfaire leur avarice et pour me mettre en état de continuer du 

moins la route à pied, de vendre ici un mauvais cheval qui m’a servi jusqu’à présent de 

monture.“ (PRÉVOST, 1977, s. 50). 

„Et, pour ne point gâter sa bonté naturelle, 

Je n’y tiens que des gens tout aussi simples qu’elle. 

Vous me direz: „Pourquoi cette narration?“ 

C’est pour vous rendre instruit de ma précaution.“ 

(MOLIÈRE, 1986, s. 30).“
26

 

 

Proposition subordonnée cironstancielle finale fausse 

Příklady: 

„„Il demeurait à Amiens après moi, pour y faire les études que conviennent à cette 

profession.“ (PRÉVOST, 1977, s. 54).“
27

 

Coordination 

Příklady: 

„„Mon ami Tiberge, qui ne comprenait à cette scène me suivait sans prononcer une 

parole.“ (PRÉVOST, 1977, s. 56). 

„Nous sommes ici seuls, et l’on peut, ce me semble, 

sans craindre d’être ouïs, y discourir ensemble“ 

(MOLIÈRE, 1986, s. 25).“
28

 

                                                
26 ČERNÁ, Daniela. Frekvence polovětných konstrukcí (gérondif, participe présent, infinitif) v jazyce 

uměleckého stylu. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. 

27 ČERNÁ, Daniela. Frekvence polovětných konstrukcí (gérondif, participe présent, infinitif) v jazyce 

uměleckého stylu. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. 

28 ČERNÁ, Daniela. Frekvence polovětných konstrukcí (gérondif, participe présent, infinitif) v jazyce 

uměleckého stylu. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. 
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3.2 Le gérondif 

3.2.1 Le gérondif comme le membre de la phrase 

Le gérondif nalézáme pouze ve funkci příslovečného určení způsobu v díle Manon 

Lescaut. 

V Molierově díle se le gérondif nevyskytuje. 

Le complément circostenciel de manière 

Příklady: 

„„La curiosité me fit descendre de mon cheval que je laissai à mon valet, et étant entré 

avec peine en perçant la foule, je vis en effet quelque chose d’assez touchant.“ 

(PRÉVOST, 1977, s. 48).“
29

 

 

3.2.2 Le gérondif dans le rôle de la phrase 

Román Manon Lescaut nám nabízí využití polovětné konstrukce le gérondif ve funkci 

vedlejší věty časové a věty hlavní v souřadném souvětí.  

Le gérondif nenalezneme ani ve funkci polovětné konstrukce v díle L’École des femmes. 

Proposition subordonnée circonstancielle temporelle 

„„En marchant l’après-midi dans les rues, je crus apercevoir ce même jeune homme dont 

j’avais fait la rencontre à Pacy.“ (PRÉVOST, 1977, s. 52).“
30

 

Coordination 

„„Ah! Monsieur, s’écria-t-il en me baisant la main, je puis donc encore une fois vous 

marquer mon immortelle reconnaissance.“ (PRÉVOST, 1977, s. 52).“
31

 

                                                
29 ČERNÁ, Daniela. Frekvence polovětných konstrukcí (gérondif, participe présent, infinitif) v jazyce 

uměleckého stylu. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. 

30 ČERNÁ, Daniela. Frekvence polovětných konstrukcí (gérondif, participe présent, infinitif) v jazyce 

uměleckého stylu. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. 

31 ČERNÁ, Daniela. Frekvence polovětných konstrukcí (gérondif, participe présent, infinitif) v jazyce 

uměleckého stylu. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. 



23 

 

3.3 Le participe présent 

3.3.1 Le gérondif dans le rôle de la phrase 

V díle Manon Lescaut jsme zaznamenali výskyt polovětné konstrukce le participe présent 

ve funkci vedlejší věty příčinné, vztažné, časové, účinkové a také ve funkci věty hlavní.  

Na rozdíl od románu Manon Lescaut, který nám nabídl různorodé využití le participe 

présent jako polovětné konstrukce, v díle L’École des femmes jsme nalezli pouze 

polovětné konstrukce nahrazující vedlejší větu vztažnou a větu hlavní. 

Proposition subordonnée circonstancielle causale 

„„Étant retourné à ma solitude, je ne pus être informé de la suite de cette aventure.“ 

(PRÉVOST, 1977, s. 51).“
32

 

 

Proposition subordonnée relative 

„„Nous avions été élevés ensemble, mais le bien de sa maison étant des plus médiocres, il 

était obligé de prendre l’état ecclésiastique, et il demeurait à Amiens après moi...“ 

(PRÉVOST, 1977, s. 54). 

„Sa mère se trouvant de pauvreté pressée, 

De la lui demander il me vint la pensée, 

Et la bonne paysanne, apprenant mon désir, 

A s’ôter cette charge eut beaucoup de plaisir.“ 

(MOLIÈRE, 1986, s. 30).“
33

 

                                                
32 ČERNÁ, Daniela. Frekvence polovětných konstrukcí (gérondif, participe présent, infinitif) v jazyce 

uměleckého stylu. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. 

33
 ČERNÁ, Daniela. Frekvence polovětných konstrukcí (gérondif, participe présent, infinitif) v jazyce 

uměleckého stylu. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. 
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4 Výskyt  infinitivu (l’infinitif), le gérondif a le participte présent 

v mluvené francouzštině 

V následujících kapitolách se budeme zabývat použitím polovětných konstrukcí (l'infinitif, 

le gérondif,le participe présent) v mluvené podobě francouzského jazyka.  

Větší důraz bude kladen na použití le gérondif a le participe présent, jelikož se i v písemné 

podobě francouzského jazyka mohou vyskytnout tyto konstrukce méně v porovnání 

s infinitivními polovětnými konstrukcemi. Naším cílem je tedy poukázat na uplatnění 

polovětných konstrukcí s využitím le gérondif a le participe présent v mluvené podobě 

francouzského jazyka. Dále chceme zjistit, zda se potvrdí stejná tendence výskytu těchto 

slovesných tvarů k vyjádření větných celků, tedy že se v mluvené formě budou také 

vyskytovat méně než infinitivní polovětné konstrukce.  

 

4.1 Použití infinitivu (l’infinitif), le gérondif a le participe présent 

v mluvené francouzštině 

Pramenem našeho výzkumu bude studie zabývající se použitím le gérondif a le participe 

présent v mluvené a psané podobě francouzského jazyka: „Usages du gérondif et du 

participe présent en français parlé et écrit : étude comparée basée sur corpus“. 
34

 Údaje 

z této studie porovnáme s informacemi získaných od rodilých francouzských mluvčích, 

které oslovíme pomocí dotazníku. 

Studie „Usages du gérondif et du participe présent en français parlé et écrit : étude 

comparée basée sur corpus“ se zabývá frekvencí použití le gérondif a le participe présent 

v mluvené a psané francouzštině. I tento samotný pojem, mluvená a psaná francouzština 

přebíráme od autorky Escoubas-Benveniste.
35

 Autorka pracuje hned s několika korpusy, 

                                                
34 Marie-Pierre Escoubas-Benveniste, «Usages du gérondif et du participe présent en français parlé et écrit : 

étude comparée basée sur corpus», TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage [En ligne], 

29 | 2013, mis en ligne le 29 octobre 2013, consulté le 27 janvier 2015. URL : http://tipa.revues.org/908 

35 srv. français parlé, français écrit 
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aby byla situace ohledně le gérondif a le participe présent ve francouzštině udána co 

nejpřesněji. 

Ve studii jsou použita data z těchto korpusů mluvené francouzštiny: Phonologie du 

français contemporain
36

 (dále jen PFC), Corpus du français parlé parisien
37

 (CFPP), 

l’Enquête socio-linguistique à Oréans
38

 (ESLO), Corpus de français parlé au Québec
39

 

(CFPQ), Corpus oral de français de Suisse romande
40

 (OFROM). Údaje nalezené 

v korpusu mluvené francouzštiny jsou konfrontovány s výskytem le gérondif a le participe 

présent v jazyce publicistického stylu. K tomuto účelu je použit korpus jazyka 

publicistického stylu.
41

 

Hledáním v korpusu mluvené francouzštiny získává autorka velmi vzácné 

informace o použití  le gérondif a le participe présent, jelikož je tato problematika velmi 

málo studovaná, jak sama autorka přiznává v úvodu své studie: „Notre recherche vise 

à approfondir la question, peu étudiée, de la présence du gérondif et du participe présent 

en français parlé et écrit.“.
42

  

                                                
36 Phonologie du français contemporain [online]. Université Paris X Nanterre, France: MoDyCo, 2004-2008 

[cit. 2015-04-04]. Dostupné z: http://www.projet-pfc.net/index.php 

37 Discours sur la ville. Corpus de français parlé parisien des années 2000 (CFPP2000) [online]. Paris 3: 

Sorbonne nouvelle, 2008 [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: http://cfpp2000.univ-paris3.fr/ 

38 Enquête socio-linguistique à Oréans [online]. [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: http://eslo.huma-num.fr/ 

39 Corpus de français parlé au Québec [online]. Sherbrooke, (Québec), CANADA: Université de 

Sherbrooke, 25.4.2014 [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: 

http://recherche.flsh.usherbrooke.ca/cfpq/index.php/site/afficher/corpusmulti 

40 Université de Neuchâtel - OFROM: Corpus Oral de Français de Suisse Romande [online]. 2012-2015 [cit. 

2015-04-04]. Dostupné z: http://www11.unine.ch/ 

41 „Pour la confrontation des usages de l’oral spontané et de l’écrit nous nous référerons à nos analyses 

précédentes d’un corpus de presse daté de 2010. Le sous-corpus analysé est constitué de l’ensemble des 

articles de L’Humanité publiés cette année-là (ci-après LH 2010). Il est composé de 6 873 329 occurrences 

et il appartient au « Scriptorium numérique FANUM » de l’Université de Franche-Comté, qui regroupe 

l’ensemble des articles publiés de 2006 à 2010 par cinq quotidiens nationaux français.“ 

Marie-Pierre Escoubas-Benveniste, «Usages du gérondif et du participe présent en français parlé et écrit : 

étude comparée basée sur corpus», TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage [En ligne], 

29 | 2013, mis en ligne le 29 octobre 2013, consulté le 27 janvier 2015. URL : http://tipa.revues.org/908 
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Výsledky tak mohou velmi dobře reflektovat současný stav francouzského jazyka. 

Dalším důležitým aspektem této studie je fakt, že se jedná o pohled na současnou podobu 

mluveného francouzského jazyka. Korpusy mluvené a psané francouzštiny pracují s údaji 

nasbíranými v letech 1969 – 2008. Veškerá slova z korpusu mluvené francouzštiny 

zachycují spontánní projev, jedná se tedy o řeč nahodilou a předem nepřipravenou. Tyto 

informace dobře reflektují právě situaci le gérondif a le particip présent v mluveném 

projevu.  

Hledaným útvarem je le gérondif a le participe présent, tedy slovesný tvar, končící 

na -ant. To ovšem může způsobit jisté nepřesnosti, jelikož ve francouzském jazyce existují 

i jiná slova, která mají shodný tvar s le gérondif či le participe présent. Nemusí se vždy 

jednat o slovesné tvary, nýbrž také můžeme nalézt jiné slovní druhy končící na příponu -

ant. Např. podstatná jména, přídavná jména či příslovce. S touto případnou záměnou 

autorka ovšem počítala dopředu a veškeré zjištěné údaje se týkají pouze tvarů le gérondif 

a le participe présent. 

 

4.2 Frekvence le gérondif a le participe présent v mluvené francouzštině 

Autorka potvrzuje naši domněnku, že se le gérondif a le participe présent objevuje 

v mluvené francouzštině spíše vzácně, hned v úvodu své práce: „Le gérondif, dont on a 

affirmé qu’il était l’« une des formes de complément circonstanciel parmi les plus vivaces 

et les plus utilisées du français moderne, à l’oral comme à l’écrit » (Halmøy 2003 : 3) 

n’occupe pourtant pas, semble-t-il, une place centrale dans la langue parlée. En effet, une 

première analyse de ses emplois attestés dans deux modalités discursives – oral spontané 

vs écrit de presse – (Floquet et al. 2012), indique que cette forme verbale est 

proportionnellement beaucoup moins présente dans la modalité parlée que dans 

la modalité écrite. […] 

Quant au participe présent, Rossi-Gensane (2011 : 88) affirme que « l’oral a 

abondamment recours aux verbes, mais beaucoup moins aux participes, […] Les 

participes présents (par exemple du type Mangeant peu, il ne grossissait pas) y sont en 
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général peu représentés ». Selon l’auteur donc, les participes introduisant une prédication 

secondaire, seraient rares à l’oral. […] 

Le français présente une distribution différenciée et inversée des formes verbales 

en -ant. D’une part, gérondif et participe présent sont proportionnellement peu nombreux 

à l’oral par opposition à l’écrit ; d’autre part, leur usage selon la modalité orale 

spontanée vs écrite est inversé : à l’écrit les participes présents prédominent largement sur 

les gérondifs, à l’oral au contraire, c’est le gérondif qui domine.“
43

 

Dle těchto informací autorka očekává již v samotném úvodu práce, že výskyt 

le gérondif a le participe présent v písemné francouzštině převyšuje výskyt těchto útvarů 

v mluvené francouzštině. Autorka používá informace z jiných studií, které ovšem 

potvrzuje následným šetřením v korpusu mluvené a psané francouzštiny. Pro naši práci 

můžeme využít statistických údajů nalezených v těchto korpusech:  

„Tableau 1.
44

 Distribution des Gér/PP
ant

 selon la modalité orale/écrite : densité et types 

lexicaux“
45

 

 Corpus oraux confondus LH 2010 

Nombre de FG 3 157 152 6 873 329 

Densité relative Gér 2,4 x 10
-4 

14, 0 x 10
-4 

Densité relative Ppant 1,2 x 10
-4

 33,8 x 10
-4

 

 V (LE) N V (LE) N 

Gér 314 764 1 282 9 657 

Ppant 93 374 1 901 23 239 

 

                                                
43 Marie-Pierre Escoubas-Benveniste, « Usages du gérondif et du participe présent en français parlé et écrit : 

étude comparée basée sur corpus  », TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage [En ligne], 

29 | 2013, mis en ligne le 29 octobre 2013, consulté le 27 janvier 2015. URL : http://tipa.revues.org/908 
44 Marie-Pierre Escoubas-Benveniste, « Usages du gérondif et du participe présent en français parlé et écrit : 

étude comparée basée sur corpus  », TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage [En ligne], 

29 | 2013, mis en ligne le 29 octobre 2013, consulté le 27 janvier 2015. URL : http://tipa.revues.org/908 

45 „N représente le nombre d’occurrences de chacun des modes verbaux (tokens) et V(LE), le nombre de 

lemmes verbaux distincts (types lexicaux) employés au participe présent et au gérondif.“ Marie-Pierre 

Escoubas-Benveniste, « Usages du gérondif et du participe présent en français parlé et écrit : étude comparée 

basée sur corpus  », TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage [En ligne], 29 | 2013, mis en 
ligne le 29 octobre 2013, consulté le 27 janvier 2015. URL : http://tipa.revues.org/908 
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Již z první tabulky je na první pohled patrné, že frekvence le gérondif a le participe présent 

v mluvené francouzštině je podstatně nižší než v psané francouzštině. Z celkového počtu 

zkoumaných útvarů 3 157 152 se le gérondif v mluvené francouzštině vyskytuje v počtu 

764, le participe présent v počtu 374 jednotek. Tyto údaje můžeme formulovat i pomocí 

hustoty výskytu, le gérondif 2,4 x 10
-4

 a le participe présent 1,2 x 10
-4

. To znamená, že 

pravděpodobnost výskytu le gérondif je 2,4 útvarů na 10 000 slov. Pravděpodobnost, že 

v mluveném projevu narazíme na le participe présent, je 1,2 tvarů na 10 000 slov 

 

4.3 Použitá slovesa v polovětných konstrukcích le gérondif, le participe 

présent 

Další informace, které upoutaly naši pozornost, se týkají použitých sloves. V korpusech 

mluvené francouzštiny se nejvíce vyskytovala slovesa dire, faire, être, avoir, suivre 

a parler. Sledujeme tedy jistou stálost ve volbě slovesného základu pro použití 

polovětných konstrukcí le gérondif a le participe présent. Nejen, že tyto prostředky 

nalézáme spíše sporadicky ve spontánní mluvené francouzštině, jak to naznačuje četnost 

výskytu, jsou také vytvořeny pouze od některých sloves. Velmi dobře je to patrné v tabulce 

3 a 4. 

Tabulka č. 2
46

 Nejčastěji zastoupená slovesa v polovětných konstrukcích – le gérondif 

 

Gér PFC et CFPP ESLO CFPQ OFROM LH 2010 

1 en disant (56) en disant (22) en faisant (8) en disant (13) en faisant (369) 

2 en étant (27) en mettant (12) en revenant (8) en faisant (9) en mettant (139) 

3 en faisant (21) en faisant (11) en vieillissant (7) en étant (4) en prenant (137) 

4 en rentrant (21) en allant (6) en attendant (6) en attendant (4) en étant (105) 

 

                                                
46 Marie-Pierre Escoubas-Benveniste, « Usages du gérondif et du participe présent en français parlé et écrit : 

étude comparée basée sur corpus », TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage [En ligne], 

29 | 2013, mis en ligne le 29 octobre 2013, consulté le 28 janvier 2015. URL : http://tipa.revues.org/908 
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Tabulka č. 3
47

 Nejčastěji zastoupená slovesa v polovětných konstrukcích – le participe 

présent 

Pp
ant 

PFC et CFPP ESLO CFPQ OFROM LH 2010 

1 étant (84) étant (41) étant (9) étant (7) ayant (853) 

2 ayant (19) suivant (22) parlant (4) ayant (4) étant (814) 

3 sachant (14) ayant (11) travaillant (3) concernant (3) faisant (489) 

4 parlant (7) voulant (6) descendant (3) suivant (3) visant (483) 

 

Jak sama autorka uvádí: „L’examen des lemmes les plus fréquemment associés aux deux 

modes verbaux dans les deux modalités discursives (tableaux 2 et 3) montrent que, 

à l’oral, dire, faire, être sont régulièrement les plus fréquents dans les emplois 

gérondivaux tandis que être, avoir, parler, suivre le sont dans les emplois participiaux – 

résultat qui est également en harmonie avec les fréquences des verbes en -ant (les deux 

modes confondus) issus du corpus d’Aix (disant, étant, suivant, parlant, ayant, faisant). 

Certains de ces verbes sont aussi parmi les plus fréquents dans le corpus de presse (en 

faisant, en étant et ayant, étant, faisant). Ajoutons que les trois lexèmes gérondivaux les 

plus fréquents dans les données orales coïncident avec les trois lexèmes verbaux les plus 

fréquents du Français fondamental : 1-être, 2-faire, 3-dire, (Gougenheim et al. 1958, 

1977) à quelque nuance près toutefois concernant leur rang puisque le gérondif de dire 

s’affirme comme le plus fréquent des trois. Cette forte présence de en disant semble être 

l’une des caractéristiques des emplois gérondivaux dans nos données de l’oral 

spontané.“
48

 

 

                                                
47 Marie-Pierre Escoubas-Benveniste, « Usages du gérondif et du participe présent en français parlé et écrit : 

étude comparée basée sur corpus », TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage [En ligne], 

29 | 2013, mis en ligne le 29 octobre 2013, consulté le 28 janvier 2015. URL : http://tipa.revues.org/908 

48 Marie-Pierre Escoubas-Benveniste, « Usages du gérondif et du participe présent en français parlé et écrit : 

étude comparée basée sur corpus », TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage [En ligne], 

29 | 2013, mis en ligne le 29 octobre 2013, consulté le 27 janvier 2015. URL : http://tipa.revues.org/908 
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V těchto údajích můžeme spatřit jistou tendenci ztráty původní gramatické formy 

polovětných konstrukcí le gérondif a le participe présent. Gramatická stránka se postupně 

vytrácí a převládá spíše použití le gérondif a le participe présent jako kontaktní prostředek. 

Le gérondif a le participe présent se vyskytuje ve formě ustálených spojení a propojuje 

části promluvy (srov. „En disant“ – „řekněme, že“). Toto použití mohou reprezentovat 

i ustálená spojení, ve kterých „se užívá přechodníku bez předložky en: ce disant, ce faisant, 

payer comptant, généralement parlant… a některé tvary přechodníku se staly běžnými 

příslovečnými souslovími: Mon collègue va venir tout à l’heure, asseyez-vous en 

attendant.“
49

 

S tím také souvisí podoba le gérondif a le participe présent v mluveném projevu. 

Nalezené tvary le gérondif a le participe présent můžeme rozdělit do dvou skupin. Jednu 

skupinu tvoří „vlastní“ le gérondif a le participe présent
50

. To jsou takové konstrukce, 

které mluvčí vytvoří sám. Použije tedy sloveso, které vyjadřuje nějakou činnost apod. 

Do druhé skupiny spadají le gérondif a le participe présent grammaticalisé
51

, tedy ustálená 

spojení. Mluvčí nepoužije le gérondif nebo le participe présent záměrně, nýbrž jako 

součást spojkové či předložkové vazby atd. 

Pro naši práci jsou stěžejní jednotky končící na příponu -ant. Ve francouzském 

jazyce se tato přípona objevuje často. Pro nás je tedy hlavní sufix -ant pojící se slovesem, 

tedy takový tvar tvořící le participe présent či tvar, který je součástí le gérondif.  

Co se týče vyhledávání tvarů končících na -ant v korpusech mluvené francouzštiny, 

musí se dbát především na význam celé věty, jelikož přídavná jména slovesná mohou mít 

totožnou strukturu jako le participe présent. „Některá přídavná jména slovesná se 

                                                
49 HENDRICH, Josef, Jaromír TLÁSKAL a Otomar RADINA. Francouzská mluvnice. 3., přeprac. vyd., 1. 

vyd. v nakl. Fraus. Plzeň: Fraus, 2001, 700 s. ISBN 80-7238-064-8., s. 414 

50 le gérondif et le participe présent propre 

51 „en attendant, en passant, en allant (à sur vers), en partant de, en passant par, en admettant que, en 

attendant que/de, en supposant que“  Marie-Pierre Escoubas-Benveniste, « Usages du gérondif et du 

participe présent en français parlé et écrit : étude comparée basée sur corpus  », TIPA. Travaux 

interdisciplinaires sur la parole et le langage [En ligne], 29 | 2013, mis en ligne le 29 octobre 2013, consulté 

le 27 janvier 2015. URL : http://tipa.revues.org/908 

 



31 

 

pravopisně liší od odpovídajícího příčestí: cet argument est convaincant x convainquant“
52

 

a již ze samotného tvaru je rozdíl patrný. 

„Elle pose cependant un problème considérable lié à l’ambiguïté grammaticale des 

formes. Au-delà des fausses attestations que constituent les formes syntaxiquement non 

ambiguës qui ne sont pas des verbes (i.e. tant, quant, pourtant, cependant, intendant, 

instant etc.) et, en particulier, le nom et l’adjectif verbal orthographiquement distincts du 

participe présent (i.e. suffocant, fatigant, intrigant, fabrikant etc.), il existe de très 

nombreuses formes ambiguës (i.e.: maintenant: Adv ou PPant; montant: Nom ou PPant; 

important: Adj ou PPant; pendant: Prép ou PPant).“
53

 

                                                
52 HENDRICH, Josef, Jaromír TLÁSKAL a Otomar RADINA. Francouzská mluvnice. 3., přeprac. vyd., 1. 

vyd. v nakl. Fraus. Plzeň: Fraus, 2001, 700 s. ISBN 80-7238-064-8., s. 412 

53 ESCOUBAS-BENVENISTE, Marie-Pierre, Oreste FLOQUET a Sergio BOLASCO. Contribution 

empirique à l’étude du gérondif et du participe présent en français parlé et écrit [online]. [cit. 2015-04-04]. 

Dostupné z: http://lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/jadt2012/Communications/Escoubas-

Benveniste,%20Marie-Pierre%20et%20al.%20-

%20Contribution%20empirique%20a%20l%27etude%20du%20gerondif.pdf 
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4.4 Nesprávné použití le gérondif a le participe présent v mluvené 

francouzštině 

Pokud autorka nalezla v korpusu mluvené francouzštiny slovesný tvar končící 

sufixem -ant, ať už se jedná o le gérondif nebo le participe présent, pozastavuje se také 

nad správným použitím a nad smyslem celé věty. Jak se můžeme domnívat, někteří mluvčí 

použijí polovětné konstrukce le gérondif nebo le participe présent špatně. Místo polovětné 

konstrukce le gérondif použijí le participe présent a obráceně. Z toho vyplývá, že samotní 

rodilí mluvčí si nejsou jistí správným použitím, a přesto tyto konstrukce uplatní ve svém 

projevu. 

Jak jsme již v předešlých kapitolách zmínili, le gérondif a le participe présent 

mohou nahradit různé typy vedlejších vět. Toto nahrazení ovšem podléhá jistým 

syntaktickým pravidlům. Jedná se například o předepsané použití polovětné konstrukce 

nebo o její umístění ve větě. Z předešlých výzkumů vyplývá, že se tyto jevy, le gérondif 

a le participe présent či l’infinitif, vyskytují hojně v písemné podobě. V literárním žánru 

či v novinových článcích bychom tak měli nalézt takové použití, které podléhá normě 

psané francouzštiny. Můžeme se domnívat, že v písemném projevu nalezneme správné 

užití těchto konstrukcí, jelikož autor může o jejich uplatnění přemýšlet a popřípadě 

vyhledat pravidla správného použití. Přesto stále můžeme nalézt nesprávné použití, které si 

může čtenář zafixovat a pak ho sám dále užívat ve špatné podobě. 

Spontánní projev je ovšem odlišný. Mluvčí nemá čas na přípravu, nemůže 

si dopředu vyhledat syntaktická pravidla použití polovětných konstrukcí vyjádřených 

le gérondif či le participe présent. Zvolí je možná pouze intuitivně. Tímto můžeme 

částečně odůvodnit nesprávné použití le gérondif a le participe présent v mluvené 

francouzštině. Domníváme se tedy, že tyto nepřesnosti mohou vznikat neznalostí 

syntaktických pravidel. 

Dále se můžeme domnívat, že volba polovětné konstrukce le gérondif a le participe 

présent bude souviset s jazykovou úrovní samotných mluvčí. Někteří mluvčí se mohou 

snažit upoutat pozornost tím, že záměrně volí takové jazykové prostředky, aby poukázali 

na jazykovou, sociální úroveň apod. Ale nemusí si být vědomi toho, že používají polovětné 

konstrukce špatně. Jelikož jsou tyto jevy spíše spojovány s písemnou formou jazyka, 
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v mluveném projevu nejsou tak časté a mluvčí mohou zařadit polovětné konstrukce do své 

promluvy, aniž by věděli, co jimi vyjadřují.  

 Tato jazyková úroveň a znalost správného použití polovětných konstrukcí 

le gérondif a le participe présent podmiňuje výběr těchto jevů v praxi.  Téma správného 

užití polovětných konstrukcí jednou z kapitol studovaného materiálu. 

Naše práce je zaměřená na použití polovětných konstrukcí v mluvené 

francouzštině, to znamená, že nás zajímá především význam větných celků s těmito 

konstrukcemi a jejich různé způsoby užití v mluveném projevu. Ovšem rozhodnutí, zda 

použít le gérondif nebo le participe présent může způsobit mluvčím značné problémy, 

jelikož: „les frontières de leurs territoires d’action ne sont pas aisées à tracer et le tableau 

d’ensemble se complique encore dès lors que l’on considère les données du français parlé. 

Certes, certains emplois connus et décrits pour la langue écrite sont illustrés à l’oral, mais 

il en est d’autres qui révèlent des phénomènes spécifiques de la parole spontanée et qui 

se caractérisent souvent par leur résistance à une analyse syntaxique traditionnelle 

et univoque.“
54

 

Jak můžeme vysledovat z frekvence volby le gérondif a le participe présent 

v mluvené projevu, ve spontánní promluvě rodilých mluvčích se vyskytují častěji 

polovětné konstrukce vyjádřené le gérondif. Z tohoto můžeme usuzovat, že mluvčí budou 

více chybovat v použití le participe présent, jelikož na místo polovětné konstrukce 

le participe présent použijí častější konstrukci vyjádřenou le gérondif.  

Tuto tendenci můžeme demonstrovat na příkladu: 

                                                
54 Marie-Pierre Escoubas-Benveniste, « Usages du gérondif et du participe présent en français parlé et écrit : 

étude comparée basée sur corpus », TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage [En ligne], 

29 | 2013, mis en ligne le 29 octobre 2013, consulté le 25 février 2015. URL : http://tipa.revues.org/908 
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„Ce livre est une espèce d’ouverture en disant eh bien ça peut être ça aussi 

la philosophie. [Michel Onfray, Questions du public, Conférence Université populaire 

de Caen, 29.07.2011]“
55

 

Autorka komentuje použití le gérondif ve vzorové větě těmito slovy: „Cet usage 

du gérondif n’appartient pas à ceux que préconise la norme écrite française. En effet, 

la prédication seconde de cause au gérondif est généralement placée en tête de l’unité 

énonciative. […] L’usage illustré peut donc s’analyser de deux façons : 1) comme un 

gérondif utilisé syntaxiquement en lieu et place un participe présent, dans la fonction 

de modifieur du nom ouverture, interprétable comme un prédicat de parole qui introduit 

le discours direct, comme le ferait la relative (Ce livre est une espèce d’ouverture disant eh 

bien ça peut être ça aussi la philosophie) ; 2) comme un gérondif de prédication seconde 

à valeur causale, qui, pour des raisons liées à la spontanéité de l’énonciation, aurait été 

produit a posteriori, et non dans la zone pré-verbale – son site syntaxique canonique – (En 

disant eh bien ça peut être ça aussi la philosophie ce livre est (constitue) une espèce 

d’ouverture). Selon cette deuxième interprétation, l’expression spontanée 

de la démonstration obéirait à un ordre chronologique inverse des propositions – thèse 

puis argument qui l’appuie – par rapport à l’ordre syntaxique de la norme écrite. Dans 

les deux cas d’analyse, la proposition (ce livre est une ouverture), qui occupe la première 

place, représente l’information saillante de l’énoncé.“
56

 

 

                                                
55 Marie-Pierre Escoubas-Benveniste, « Usages du gérondif et du participe présent en français parlé et écrit : 

étude comparée basée sur corpus », TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage [En ligne], 

29 | 2013, mis en ligne le 29 octobre 2013, consulté le 3 février 2015. URL : http://tipa.revues.org/908 

56 Marie-Pierre Escoubas-Benveniste, « Usages du gérondif et du participe présent en français parlé et écrit : 

étude comparée basée sur corpus », TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage [En ligne], 

29 | 2013, mis en ligne le 29 octobre 2013, consulté le 3 février 2015. URL : http://tipa.revues.org/908 
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5 Dotazníkového šetření 

Na základě prozkoumání různého použití gramatických prostředků jako jsou: l’infinitif, 

le gérondif, le participe présent v písemném projevu, směřujeme nyní k popisu použití této 

problematiky v mluveném projevu rodilých mluvčích. K tomuto účelu měly být původně 

využity nahrávky rodilých francouzských mluvčích, které jsme chtěli oslovit během 

pobytu v rámci studijního programu Erasmus na francouzské univerzitě L’Université 

d’Avignon et des Pays de Vaucluse.  

Jelikož jsme v běžném hovoru nezaznamenali častou frekvenci použití gramatických 

prostředků le gérondif a le participe présent, nepořizovali jsme nahrávky jednotlivých 

mluvčích, nýbrž jsme se zaměřili na sběr dat pomocí jiné metody. Využili jsme tedy 

k získání veškerých dat a informací o této problematice v mluveném projevu dotazníkové 

šetření.
57

 Tento dotazník je zaměřen na použití l’infinitif, le gérondif a le participe présent 

v mluveném projevu rodilých mluvčích. 

Z předešlého výzkumu je patrné, že se infinitivní polovětné konstrukce objevují v jazyce 

uměleckého stylu častěji v porovnání s polovětnými konstrukcemi  le gérondif 

a le participe présent. Domníváme se tedy, že se s infinitivními polovětnými konstrukcemi 

budeme setkávat i v mluvené podobě jazyka velmi běžně.  

Hlavní důraz je kladen především na výskyt le gérondif a le participe présent v mluveném 

projevu rodilých mluvčích, jelikož v psaném projevu, jak vyplynulo z našeho výzkumu 

v dílech Manon Lescaut a L’École des femmes, není frekvence těchto konstrukcí tak častá. 

To nás vedlo k zamyšlení, zda dochází k této tendenci také v mluveném projevu. Tedy, zda 

se použití le gérondif a le participe présent postupně vytrácí nejen z písemného, ale 

i z mluveného projevu. 

V předešlých kapitolách věnovaným výskytu a použití l’infinitif, le gérondif, le participe 

présent v krásné literatuře jsme došli k závěru, že tyto jevy jsou v psané podobě jazyka 

více či méně využívané. Podle jejich výskytu lze usoudit, že jejich použití může ulehčit 

autorovi práci s jazykem, v případě, že sledujeme jistou ekonomizaci jazyka. A proto, že se 

tyto jevy vždy použily ke zkrácení vedlejších vět, ať už účelových, předmětných, 

                                                
57 Dotazník: Příloha 1 
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příčinných, časových… Jednalo se o náhradu delšího vyjádření, tedy použití celé vedlejší 

věty. Toto zjištění nás vedlo k názoru, že by se tato ekonomizace v jazyce mohla 

vyskytovat i v mluveném projevu. Zda se naše domněnky potvrdí či vyvrátí, upřesníme 

v našem dotazníku.  

 

5.1 Struktura dotazníkového šetření 

Pomocí dotazníku chceme dokázat, zda se polovětné konstrukce používají i v běžných 

situacích, a to i v mluveném projevu. Naším cílem je, aby rodilí mluvčí potvrdili 

či vyvrátili naši domněnku o používání l’infinitif, le gérondif a le participe présent právě 

v mluveném projevu. 

Dotazník se skládá ze pěti částí. V první části tohoto materiálu je kladen důraz na osobní 

informace ohledně dotazovaného. Důležitým faktorem bude pro nás věk, oblast pracovní 

činnosti a původ Z těchto informací chceme čerpat vysvětlení k jistým rozlišnostem 

v použití polovětných konstrukcí.  

Následující tři části se týkají použití jednotlivých typů polovětných konstrukcí v mluveném 

projevu. K dosažení tohoto cíle jsme využili vzorové věty vybrané z učebnic a gramatik 

francouzského jazyka, které by se mohly objevit v běžném projevu. Tyto věty mají ulehčit 

dotazovanému rozhodování. 

Každá část dotazníku týkající se použití polovětných konstrukcí v mluveném projevu je 

složena ze vzorových vět a otázek, které se vztahují k praktickému využití konkrétní 

polovětné konstrukce. Vzorová věta vždy reprezentuje možnost použití polovětné 

konstrukce, tedy náhradu vedlejší věty, v praxi. 

Ke všem příkladům jsou přiřazeny otázky, ve kterých dotazovaný upřesňuje způsob použití 

jednotlivých konstrukcí. První otázka se vztahuje k použití určitého typu polovětné 

konstrukce v mluveném projevu. Pokud respondent odpoví negativně, a tento typ tedy ve 

svém mluveném projevu nepoužívá, je požádán, zda by mohl navrhnout jiný způsob 

vyjádření. Různé možnosti vyjádření jsou pro nás velmi důležité, jelikož tak můžeme 

odhalit současný stav francouzského jazyka, tedy tendenci, k jakému použití se rodilý 

mluvčí přikloní. 
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Dále dotazovaný odpovídá, jak často používá polovětnou konstrukci ve svém mluveném 

projevu. K tomuto účelu je nabídnuta škála od jedné do pěti, přičemž číslo 1 na stupnici 

představuje velmi časté použití. Pokud dotazovaný zvolí opačnou možnost, tedy číslo 5, 

tuto konstrukci ve svém projevu nepoužívá vůbec. Touto škálou můžeme také velmi dobře 

sledovat uplatnění polovětných konstrukcí v mluveném projevu. 

Následující otázka je zaměřena na skupiny mluvčích, kteří by polovětné konstrukce mohli 

využít v praxi. Zde mohou dotazovaní vybírat z  několika kategorií: sami dotazovaní, 

rodinní příslušníci a přátelé, profesoři, političtí představitelé, novináři nebo si nejsou 

vědomi, že by tyto konstrukce vůbec někdo v mluveném projevu používal. Pokud se jim 

vybaví ještě jiná skupina, mohou napsat své vlastní poznatky. 

První dvě nabídky, tedy sami respondenti, rodinní příslušníci a přátelé, reprezentují 

spontánní mluvený projev. Tedy takové situace, kdy obsah sdělení není předem připravený 

a mluvčí o něm dopředu nepřemýšlí. Spontánní projev reprezentuje nejlépe současný stav 

francouzského jazyka, jelikož tak lidé komunikují běžně. 

Opakem je pak mluva státníků, novinářů či profesorů a učitelů, která by měla 

reprezentovat správné užívání jazyka. To znamená, že by jejich projev měl být gramaticky 

a syntakticky správný, neměl by obsahovat nespisovná a hovorová slova apod., protože se 

jedná o oficiální projevy, které mohou ovlivnit další uživatele francouzského jazyka. Tyto 

projevy jsou ale oproti těm spontánním většinou předem připravené. Lze tedy očekávat, že 

by se použití jednotlivých polovětných konstrukcí mohlo lišit také dle konkrétních 

mluvčích. 

V poslední části našeho dotazníkového šetření oslovujeme respondenty, zda by se mohli 

sami vyjádřit k situaci polovětných konstrukcí l’infinitif, le gérondif a le participe présent 

v mluveném projevu. Tyto údaje jsou pro nás velmi důležité, jelikož tak lze sledovat 

tendenci použití polovětných konstrukcí a reakce rodilých mluvčích, proč tyto konstrukce 

používají či nikoli. 
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5.2 Vzorové věty v dotazníku 

5.2.1 L’infinitif dans le rôle de la phrase 

Do našeho materiálu jsme zařadili tři typy infinitivních polovětných konstrukcí, které jsme 

vybírali na základě frekvence výskytu v dílech krásné literatury. Jedná se o l’infinitif 

nahrazující vedlejší větu časovou, účelovou a obsahovou. 

 

5.2.2 Proposition subordonnée circonstancielle temporelle 

Pro ilustraci infinitivní polovětné konstrukce nahrazující vedlejší větu časovou jsme zvolili 

tyto dva příklady: 

„ Il faut frapper avant d’entrer“.
58

 

„Après avoir visité l’église, nous sommes allés dans la vieille ville.“
59

 

Záměrně jsme zvolili právě tyto dvě věty, jelikož je použit jak l’infinitif présent, tak 

i l’infinitif passé. Časové vztahy jsou zde vyjádřeny pomocí předložek avant de a après. 

Přičemž je splněna podmínka: „Předložka après se užívá obvykle s minulým infinitivem.“
60

 

V obou vzorových větách je vyjádřena předčasnost děje, který je popisován ve větě hlavní. 

Pokusili jsme se zvolit takové příklady, které by se mohly objevit ve spontánní promluvě. 

                                                
58  CATHERINE HUGOT, Véronique M. Alter ego 1 A1: méthode de français. Paris: Hachette, 2012. ISBN 

978-201-1558-107, s. 183 

59 MÉRIEUX, Régine a Yves LOISEAU. Connexions: méthode de français : niveau 2. Paris: Didier, 2004, 

144 s. ISBN 22-780-5534-8., s. 91 

60
 HENDRICH, Josef, Jaromír TLÁSKAL a Otomar RADINA. Francouzská mluvnice. 3., přeprac. vyd., 1. 

vyd. v nakl. Fraus. Plzeň: Fraus, 2001, 700 s. ISBN 80-7238-064-8., s. 407 
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5.2.3 Proposition subordonnée circonstancielle finale 

Tato vzorová věta reprezentuje infinitivní polovětnou konstrukci vyjadřující vedlejší větu 

účelovou. Další konstrukci, která je ve francouzském jazyce velmi hojná. 

Příklad: 

 „Elle est venue pour s’excuser.“
61

 

V této větě je použita velmi častá předložka pour. Abychom vyjádřili účel, můžeme však 

použít i jiné: „Pour s významem účelovým lze před infinitivem nahradit předložkovým 

souslovím afin de (kniž.) nebo histoire de (lid.).“
62

 Jak si můžeme povšimnout, předložka 

pour je tedy nejvíce neutrální, z tohoto důvodu jsme ji využili v dotazníkovém šetření, 

abychom reprezentovali časté použití a tedy i případný spontánní mluvený projev. 

 

5.2.4 Proposition subordonnée complétive 

V jazyce uměleckého stylu se nejvíce vyskytovaly infinitivní polovětné konstrukce 

zastupující vedlejší větu obsahovou. Tato kategorie se dále rozděluje na vedlejší větu 

obsahovou předmětnou či podmětnou, jelikož jsme nalezli v krásné literatuře více příkladů 

vedlejší věty předmětné, nabídli jsme ji také v našem dotazníku jako reprezentativní 

příklad možného použití l’infinitif v mluvené francouzštině. 

Příklad: 

„J’espère recevoir bientôt de vos nouvelles.“
63

 

                                                
61 CATHERINE DOLLEZ, Sylvie Pons. Alter ego 4: méthode de français. Coll. 5, éd. 2. Paris: Hachette, 

2007. ISBN 978-201-1555-168. 

62 HENDRICH, Josef, Jaromír TLÁSKAL a Otomar RADINA. Francouzská mluvnice. 3., přeprac. vyd., 1. 

vyd. v nakl. Fraus. Plzeň: Fraus, 2001, 700 s. ISBN 80-7238-064-8., s. 406 

63 CATHERINE DOLLEZ, Sylvie Pons. Alter ego 4: méthode de français. Coll. 5, éd. 2. Paris: Hachette, 

2007. ISBN 978-201-1555-168. 
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5.2.5 Le gérondif dans le rôle de la phrase 

 Jak jsme již několikrát zmínili, největší důraz v  naší práci bude kladen na použití 

polovětných konstrukcí le gérondif a le participe présent. K tomuto rozhodnutí nás vede 

zjištění, že i v písemném projevu se tyto konstrukce nevyskytují tak běžně, jako polovětné 

konstrukce využívající l’infinitif. 

V našem dotazníku jsme zvolili vzorové věty těchto polovětných konstrukcí le gérondif. 

Jedná se o polovětné konstrukce nahrazující vedlejší větu časovou, příčinnou, přípustkovou 

a podmínkovou. 

 

5.2.6 Proposition subordonnée circonstancielle temporelle 

Le gérondif nahrazující vedlejší větu časovou je nejčastějším způsobem použití této 

polovětné konstrukce. Vyjádření současně probíhajícího děje je největší předností tohoto 

jevu. Pouhým použitím předložky en a slovesného tvaru končícího na příponu -ant se tak 

může vyjádřit úplná vedlejší věta časová. Toto použití je velmi snadné, dle našeho názoru 

také velmi praktické, a mohlo by velmi usnadnit vyjadřování. Proto se domníváme, že by 

i tato konstrukce mohla být používána v mluveném projevu. 

Pro náš dotazník jsme zvolili větu, která by se dle tématu mohla objevit i v mluveném 

projevu, jelikož spadá do kategorie každodenních situací. 

Příklad: 

„Tu pourras acheter des fruits en rentrant?“
64

 

                                                
64MÉRIEUX, Régine a Yves LOISEAU. Connexions: méthode de français : niveau 2. Paris: Didier, 2004, 

144 s. ISBN 22-780-5534-8., s. 50 
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5.2.7 Proposition subordonnée circonstancielle causale 

Další možností využití le gérondif je vedlejší věta příčinná. V písemném projevu jsme 

na tyto konstrukce ovšem nenarazili na prvních deseti stranách zkoumaných výtisků. 

Předpokládáme, že tento typ polovětné konstrukce rodilí mluvčí v mluveném projevu 

nepoužijí často. 

Příklad: 

„En faisant trop de sport, il s’est fait mal au dos.“
65

 

 

5.2.8 Proposition subordonnée circonstancielle de concession 

Pokud vložíme před le gérondif příslovce tout, dostává polovětná konstrukce nový rozměr. 

V psané podobě jsme se s touto konstrukcí také nesetkali, bude tedy zajímavé sledovat 

situaci tohoto jevu v mluvené francouzštině. 

Příklad: 

 „Elle reste maigre tout en mangeant beaucoup.“
66

 

 

5.2.9 Proposition subordonnée circonstancielle conditionnelle 

Poslední nabízenou variantou použití le gérondif ve funkci polovětné konstrukce je 

vedlejší věta podmínková. Tuto variantu jsme také v krásné literatuře nenalezli, 

předpokládáme tedy, že ani v mluveném projevu nebude výskyt této konstrukce tak častý. 

Příklad:  „Tu pourras me contacter en appelant chez mon frère.“
67

 

                                                
65 BOULARÈS, Michèl a Jean-Louis FRÉROT. Grammaire progressive du français/ niveau avancé avec 400 

exercices. Paris: Clé International, 1997, 192 s. ISBN 978209033862-1., s. 80 

66 BOULARÈS, Michèl a Jean-Louis FRÉROT. Grammaire progressive du français/ niveau avancé avec 400 

exercices. Paris: Clé International, 1997, 192 s. ISBN 978209033862-1., s. 80 

67 BOULARÈS, Michèl a Jean-Louis FRÉROT. Grammaire progressive du français/ niveau avancé avec 400 

exercices. Paris: Clé International, 1997, 192 s. ISBN 978209033862-1., s. 80 
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5.2.10 Le participe présent 

Nyní se dostáváme k poslednímu typu polovětné konstrukce, kterým je le participe 

présent. V našem dotazníku nabízíme dva typy použití le participe présent, tedy 

polovětnou konstrukci nahrazující vedlejší větu příčinnou a vztažnou. 

 

5.2.11 Proposition subordonnée circonstancielle causale 

Schopnost le particie présent nahradit vedlejší větu příčinnou není moc v jazyce krásné 

literatury využívána. Přesněji řečeno, v námi studovaných dílech se tento typ polovětné 

konstrukce nevyskytl. Jak se tato vlastnost projeví v mluveném projevu, uvidíme 

z výsledků dotazníkového šetření. 

Příklad: 

 „Étant malade, Lien a besoin de vous.“
68

 

 

5.2.12 Proposition subordonnée relative 

Ovšem opakem je le participe présent v roli vedlejší věty vztažné. Le participe présent je 

v tomto významu používán v písemné produkci často. V každé učebnici francouzského 

jazyka se tato konstrukce nabízí vždy jako první, tedy náhrada vedlejší věty vztažné 

uvozené spojkou qui. Proto předpokládáme, že bychom i tyto konstrukce mohli nalézt 

v mluveném projevu. 

Příklad: 

„C’est un sportif ayant des qualités techniques rares.“
69

 

                                                
68CATHERINE DOLLEZ, Sylvie Pons. Alter ego 4: méthode de français. Coll. 5, éd. 2. Paris: Hachette, 

2007. ISBN 978-201-1555-168. 

69 BOULARÈS, Michèl a Jean-Louis FRÉROT. Grammaire progressive du français/ niveau avancé avec 400 

exercices. Paris: Clé International, 1997, 192 s. ISBN 978209033862-1., s. 78 
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5.3 Výsledky dotazníkového šetření 

K našemu dotazníkovému šetření jsme získali celkem 32 respondentů. Tento materiál 

slouží jako náhled do problematiky použití polovětných konstrukcí l’infinitif, le gérondif 

a le participe présent v mluveném projevu.
70

 

 

5.3.1 Věková skupina 

K našemu dotazníkovému šetření se nám nepodařilo získat respondenty ze všech věkových 

kategorií. Náš dotazník se tedy bude především týkat věkové skupiny 20 – 30 let. Ovšem 

mluvčí z této věkové kategorie mohou velmi dobře reprezentovat současnou situaci 

a úroveň mluvené francouzštiny. 

Jak jsme již tedy zmínili, na náš dotazník odpověděli především mladí lidé ve věkovém 

rozhraní 20 – 30 let. Z celkových 32 respondentů jich spadá do této kategorie 24, což 

představuje 75% dotazovaných respondentů.  

Pouze 9% dotazovaných, tři reprezentanti, spadají do věkové kategorie 30 – 40 let a 50 – 

60 let. 

Věkovou kategorii 40 – 50 let reprezentují pouze dva dotazovaní, tzn. 6%. 

Od mluvčích z věkové kategorie 60 let a více nemáme žádné odpovědi. 

 

5.3.2 Vykonávaná profese 

Dalším faktorem, který by mohl mít dle našeho názoru vliv na jazykovou úroveň mluvčích, 

je profese, kterou vykonávají. Jelikož jsou jednotlivá pracovní odvětví vždy spojena 

s jistou úrovní, ať už sociální, nebo jazykovou, domníváme se, že tato okolnost bude 

působit na volbu jazykových prostředků. 

                                                
70 Celkový přehled výsledků dotazníkového šetření viz Příloha 2 - 12 
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Údaje, týkající se vykonávané profese znázorňuje graf č. 1: 

 

Ostatní: aucun mais diplômé spécialité langur, Communication, Archéologie, Étudiant 

et volontaire, étudiante en Lettres Modernes,  Droit, études, Étudiant, Audiovisuel, 

Géographie, Paramedical. 

Z nabízených odpovědí nejvíce respondentů zvolilo odpověď školství. V oblasti vzdělávání 

působí celkem 8 respondentů, kteří odpověděli na náš dotazník, což je 25%. 

V oblasti obchodu pracuje 13% dotazovaných, tedy 4 účastníci našeho dotazníkového 

šetření. 

V oblasti průmyslu a turismu pracuje pouze jeden dotazovaný, tedy celkem 6%. 

Poměrně velkou část odpovědí tvoří poslední nabízená možnost, tedy další neuvedené 

profese, na kterou reagovalo 47% dotazovaných, tedy 15 osob. Jedná se o tyto profese 

či pracovní oblasti: studium, práva, archeologie, komunikace, geografie atd. 

 

5.3.3 Národnost 

Další kategorií, která dle našeho mínění velmi působí na jazykovou úroveň, je původ 

našich respondentů. Tedy, zda se jedná o pravé rodilé mluvčí, nebo zda se jedná 

o mluvčího s jinou národností žijící na území Francie, tzn. takové mluvčí, kteří mají jiný 

mateřský jazyk než francouzštinu. 
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Můžeme se domnívat, že právě mluvčí s jiným mateřským jazykem budou používat 

jednoduššího způsobu vyjadřování, což nemusí být tedy případ polovětných konstrukcí 

s využitím infinitivu (l’infinitif), le gérondif nebo le participe présant. 

Převážná většina našich respondentů (22 respondentů, tzn. 69%) jsou rodilí mluvčí 

francouzské národnosti. 

Dále máme představitele s belgickou, italskou a španělskou národností. Čtyři respondenti 

na tuto otázku neodpověděli. 

 

5.4 Polovětné konstrukce v mluveném projevu 

Nyní se dostáváme k samotným výsledkům dotazníkového šetření o situaci infinitivu 

(l’infinitif), le gérondif a le participe présent v mluveném projevu. Tyto informace 

vycházejí z odpovědí jednotlivých respondentů, na základě kterých můžeme vysvětlit stav 

v mluveném projevu uživatelů francouzského jazyka.  

V následujících kapitolách uvádíme výsledky dotazníkového šetření v takovém pořadí, ve 

kterém jsme předkládali jednotlivé otázky respondentům. Tyto výsledky budou vždy 

završeny názory samotných dotazovaných, jak shledávají situaci polovětných konstrukcí 

v mluveném projevu či celkově ve francouzském jazyce. Tuto část získaných odpovědí 

považujeme za stěžejní. 

 

5.5 L’infinitif dans le rôle de la phrase 

5.5.1 Proposition subordonnée circonstancielle temporelle 

Vzorové věty:  „ Il faut frapper avant d’entrer.“ 

„Après avoir visité l’église, nous sommes allés dans la ville.“ 

 

Z odpovědí je patrné, že l’infinitif k vyjádření vedlejší věty časové je ve francouzském 

jazyce hojné, a to i v mluveném projevu. 31 respondentů odpovědělo kladně a tuto 

konstrukci ve svém mluveném projevu používají. 
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Pouze jeden respondent uvedl, že tímto způsobem l’infinitif v mluveném projevu 

nepoužije. Nabízí nám toto řešení: 

„Faut frapper avant d'entrer. On est allé à l'église et après on est allé en ville.“ 

Jak můžeme spatřit, první nabízený příklad by respondent vyjádřil stejně. Ovšem druhý 

vzorový příklad věty by formuloval jinak. Dává přednost zopakování podmětů v každé 

části souvětí. Neřídí se tak pravidlem, pokud jsou stejné podměty, vedlejší věta 

se nahrazuje pomocí infinitivu (l’infinitif) a případné předložky. V tomto případě se jedná 

o použití předložky après ve spojení s infinitivem minulým. Domníváme se tedy, že právě 

použití minulého infinitivu se zdá mluvčímu nevhodné a raději se mu v hovoru vyhne 

a použije spíše spojení jednotlivých vět bez využití polovětné konstrukce. V této větě je 

zdůrazněna předčasnost děje vykonaného v hlavní větě. Náš respondent navrhuje spíše 

takové řešení, kdy nejdříve navštíví kostel a poté jde do města. Après  je zde využito jako 

příslovce (potom). 

Připomínka dalšího respondenta týkající se této vzorové věty se pojí s použitím slovní 

zásoby.  

„On dit " nous sommes allé en ville ".“ 

Respondentovi nabízí místo spojení „dans la ville“ tuto formulaci „en ville“. Můžeme si 

ale také povšimnout, že respondent v této nabízené variantě neoznačil shodu v příčestí 

minulém v rodě a čísle, která se projevuje v písemném projevu. V tom můžeme také spatřit 

jistou tendenci chybování rodilých mluvčí v gramatických pravidlech. 

Z dalších údajů vyplývá, že polovětnou infinitivní konstrukci by použil každý dotazovaný 

mluvčí, ovšem v různé míře. Nejčastěji volili respondenti stupeň 3 ve škále četnosti použití 

na stupnici od 1 do 5. 

Tabulka č. 4: Četnost použití infinitivu (l’infinitif) dans le rôle de la proposition 

subordonnée circonstancielle temporelle  

Četnost 

použití 

Počet 

odpovědí 
% 

1 9 28 
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2 8 25 

3 12 38 

4 3 9 

5 0 0 

 

Tyto konstrukce používají dle našich respondentů sami dotazovaní, přátelé a rodinní 

příslušníci, profesoři a politici. Dále také novináři. Z odpovědí je patrné, že tato polovětná 

konstrukce se použije jak ve spontánním projevu, tak i v oficiálním. 

Jeden respondent ještě uvedl další možnost, kde bychom se mohli setkat s polovětnými 

konstrukcemi vyjadřující vedlejší větu časovou: „pancartes publicitaires, consignes 

publiques...“. Tato nabídka se ovšem nevztahuje k mluvenému projevu. 

 

5.5.2 Statistika použití infinitivu (l’infinitif) v mluveném projevu dle jednotlivých 

kategorií 

Z  tabulky
71

 je patrné, že použití infinitivu (l’infinitif) k vyjádření vedlejší věty časové 

neovlivňuje ani jedna kategorie. Převážná většina respondentů, bez ohledu na povolání, 

věkovou kategorii či národnost, tento typ polovětné konstrukce v mluveném projevu 

používá, odlišnosti spatřujeme pouze v četnosti použití. 

Devět respondentů používá tuto konstrukci velmi často (četnost 1). Tyto mluvčí převážně 

spojuje jejich profese, tzn. profese spojená se vzděláváním nebo jsou tito respondenti ještě 

studenty. Jak jsme již výše zmínili, učitelé by měli reprezentovat jistou jazykovou úroveň, 

jelikož mohou ovlivnit jazykovou vybavenost svých žáků a studentů. Toto zjištění je tedy 

velmi příznivé. Co se týče věkové kategorie, tuto možnost zvolila většina dotazovaných ve 

věkovém rozmezí 20-30 let. Ovšem odpovědí od této skupiny respondentů máme nejvíce. 

Zajímavé spíše je, že tuto variantu zvolili také respondenti z věkové kategorie 30 – 40, 40 

                                                
71 Příloha 13:  Vliv jednotlivých kategorií na použití infinitivu (l’infinitif) dans le rôle de la proposition 

subordonnée circonstancielle temporelle. 
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– 50, 50 – 60. Jelikož postrádáme více zástupců z těchto kategorií, nemůžeme tuto tendenci 

zcela potvrdit.  

Naproti tomu jsme nezaznamenali žádnou odpověď u poslední možnosti (četnost 5 – 

nikdy) a z toho vyplývá, že tato konstrukce je ve francouzském jazyce používána. Četnost 

4 zvolili tři dotazovaní. Tuto volbu můžeme částečně vysvětlit jejich profesí, která je jako 

jediná kategorie odlišná (audiovisuelle, tourisme, géographie). Můžeme pouze vyjádřit náš 

názor, že pro tyto profese není gramaticky správné vyjadřování nezbytně nutné. 

Respondenti z této kategorie mohou upřednostnit spíše jiné prostředky než infinitivní 

polovětné konstrukce k formulaci stejné myšlenky. 

Co se týče dalších možností frekvencí, nespatřujeme žádné pravidlo, které by nám 

pomohlo objasnit volbu použití infinitivu (l’infinitif) v roli vedlejší věty časové. Nejčastěji 

dotazovaní volili třetí bod stupnice.  

 

5.5.3 Proposition subordonnée circonstancielle finale 

Vzorová věta:  „Elle est venue pour s’excuser.“ 

Převážná většina dotazovaných označila tento způsob použití polovětné infinitivní 

konstrukce za velmi běžnou. 31 respondentů z 32 potvrdilo, že tuto větu použijí. 

Pouze jeden respondent odmítl tuto konstrukci a nabídl jiné řešení: 

„Elle est venue et a présenté ses excuses.“  

V této větě opět vidíme, že mluvčí upřednostní souřadně spojené souvětí. V tomto řešení se 

ovšem úplně vytratil původní smysl věty, tedy účel. Z této navrhované věty pochopíme, že 

dotyčná přišla a omluvila se. Ovšem není zde vůbec vyjádřen původní záměr věty a to účel 

příchodu, tedy samotná omluva. Z této nabídky je velmi dobře patrné, že se komunikace 

zjednodušuje. 

Další respondent nevyvrací použití polovětné konstrukce v mluveném projevu, ovšem 

nabízí i náhradní variantu, která je shodná s předešlým návrhem. Liší se pouze v použití 

slovní zásoby: 

„Elle est venue et s'est excusée.“ 
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Tabulka č. 5: Četnost použití infinitivu (l’infinitif) dans le rôle de la proposition 

subordonnée circonstancielle finale 

 

Četnost 

použití 

Počet 

odpovědí 
% 

1 11 34 

2 9 28 

3 9 28 

4 1 3 

5 0 0 

 

Z tabulky četnosti použití je patrné, že se opět tato polovětná konstrukce v mluveném 

projevu používá. Nejčastěji byla volena odpověď 1, tedy že respondenti vyjádří vedlejší 

větu účelovou pomocí infinitivu (l’infinitif) a dále odpověď 2 a 3. 

Co se týče mluvčích, kteří tuto konstrukci použijí, jsou to opět stejní mluvčí jako 

u vyjádření vedlejší věty časové, tedy sami respondenti, rodinní příslušníci, přátelé, politici 

i profesoři. 

Někteří respondenti označili více kategorií, jiní se naopak domnívají, že tuto konstrukci 

použijí pouze profesoři nebo přátelé a rodinní příslušníci, nebo oni sami. Vidíme tedy 

různé vnímání stejného jevu v praxi. 

5.5.4 Statistika použití infinitivu (l’infinitif) v mluveném projevu dle jednotlivých 

kategorií 

U polovětné infinitivní konstrukce nahrazující vedlejší větu účelovou jsme nalezli pouze 

jednoho respondenta, který by tuto konstrukci nepoužil. Zbylí dotázaní se opět rozhodli, že 

by l’infinitif v této funkci ve svém mluveném projevu použili. Toto použití se opět liší 
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především četností. Z tabulky
72

 je patrné, že se veškeré kategorie, dle kterých popisujeme 

použití polovětných konstrukcí, objevují u všech typů odpovědí týkajících se četnosti 

použití a nelze tedy sledovat vliv původu či zaměstnání na použití polovětné konstrukce 

a vytvořit určitý závěr. Můžeme ovšem konstatovat, že většina respondentů z věkové 

kategorie vyšší než 20-30 vybralo četnost použití 1.  

 

5.5.5 Proposition subordonnée complétive 

Vzorová věta: „J’espère recevoir bientôt de vos nouvelles.“ 

Vzhledem k tomu, že se infinitivní polovětné konstrukce vyjadřující vedlejší větu 

obsahovou vyskytovaly ve studovaných dílech poměrně často, domnívali jsme se, že tomu 

bude také tak v mluveném projevu. Naše domněnky se potvrdily. Tento způsob použití 

infinitivu (l’infinitif) preferuje většina respondentů (26, 81%). Pouze 4 dotazovaní uvedli, 

že by l’infinitif v této podobě nepoužili. Navrhují jiná řešení. 

První navrhované možnosti představují použití vedlejší věty obsahové, tedy vedlejší větu 

s použitím spojky que. Tito respondenti spíše volí vedlejší větu místo vyjádření pomocí 

polovětné konstrukce: 

„J'espère que j'aurai bientôt de vos nouvelles.“ 

„J'espère que je recevrai ... → la phrase est alourdie mais c'est usuel!“ 

Sám dotazovaný vysvětluje použití vedlejší věty tím, že je tato konstrukce v mluveném 

projevu běžná, i když by použití polovětné infinitivní konstrukce vyjádření zjednodušila 

a „odlehčila“. 

V dalších případech vidíme odlišnou možnost vyjádření stejné myšlenky. Respondenti 

nepoužili ani polovětnou infinitivní konstrukci, ale ani vedlejší větu. Tuto větu velmi 

zkrátili a je kladen důraz pouze na novinky, které očekávají, tedy pouze na nominální část 

věty. Opět zde vidíme projev ekonomizace v jazyce, ale také jisté ochuzení, protože 

                                                
72 Příloha 14 - Vliv jednotlivých kategorií na použití infinitivu (l’infinitif) dans le rôle de la proposition 

subordonnée circonstancielle finale 
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respondenti vynechali ostatní vedlejší informace a je pro ně tedy zřejmě důležité, aby 

vyjádřili pouze zásadní myšlenku: 

„J'attends vos nouvelles.“ 

„Donnez-nous vite de vos nouvelles.“ 

 

Tabulka č. 6:  Četnost použití infinitivu (l’infinitif) dans le rôle de la proposition 

subordonnée complétive 

 

Četnost 

použití 

Počet 

odpovědí 
% 

1 8 25 

2 5 16 

3 10 31 

4 5 16 

5 0 0 

 

Z tabulky frekvence použití můžeme spatřit tendenci, že rodilí mluvčí tyto konstrukce 

znají, ale nepoužívají je stoprocentně v každé situaci. Můžeme se domnívat, že tyto 

polovětné konstrukce vyjádří pomocí jiných prostředků, jak jsme již viděli v nabízených 

příkladech, mohou použít spíše vedlejší větu, i když jsou podměty v obou větách souvětí 

shodné. Nebo se těmto konstrukcím zcela vyhnou a použijí např. jiná slovesa ve spojení 

s podstatnými jmény. 

Četnost použití opět doplňují informace, kdo podle respondentů tento typ polovětné 

konstrukce použije ve svém mluveném projevu. Podle respondentů jsou to tito mluvčí: 

sami respondenti, rodinní příslušníci a přátelé, profesoři, politici, novináři. Opět můžeme 

najít zmínku, že tyto konstrukce použijí pouze profesoři.  Naproti tomu nalezneme také 

názor, že polovětnou konstrukci nepoužije nikdo. Můžeme se tedy domnívat, že sami rodilí 
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mluvčí si jsou vědomi toho, že tyto konstrukce budou reprezentovat jistou jazykovou 

úroveň a někteří mluvčí je vůbec nepoužijí. 

 

5.5.6 Statistika použití infinitivu (l’infinitif) v mluveném projevu dle jednotlivých 

kategorií 

Z tabulky
73

 je patrné, že 26 respondentů se přiklonilo k variantě, ve které by tuto 

polovětnou konstrukci v mluveném projevu použilo. Liší se pouze zvolenou četností, 

kterou jsme popisovali v předešlé kapitole. Jelikož máme nejvíce respondentů ve věkové 

kategorii 20-30, zajímá nás tato kategorie nejvíce. U tohoto typu infinitivní polovětné 

konstrukce sledujeme tendenci, že mluvčí v této věkové kategorii nejvíce zvolili četnost 

použití na stupni č. 3, to znamená, že tuto konstrukci používají, ale ne v každé situaci. 

Pokud se zaměříme na četnost použití prvního stupně, najdeme část dotazovaných ze stejné 

věkové kategorie, tedy 20-30, ale zajímavé je, že většina oslovených respondentů z věkové 

kategorie 30-40, 40-50, 50-60 zvolila právě tuto první možnost, tedy, že použijí polovětnou 

konstrukci l’infinitif vyjadřující vedlejší větu obsahovou velmi často. Z toho můžeme 

vysledovat jistou tendenci, že současná francouzština spíše inklinuje k náhradě 

polovětných konstrukcí pomocí jiných jevů, protože věková kategorie 20-30 let může 

velmi dobře reflektovat současnou situaci mluveného projevu. Mezi zvolenou možností 

stupně 4, nalézáme pouze odpovědi od respondentů z věkové kategorie 20-30. 

Co se týče ostatních kategorií, nesledujeme velký vliv na použití této polovětné konstrukce 

v praxi. Sledujeme rovnoměrné rozvrstvení odpovědí v porovnání s vykonávanou profesí 

a národností. 

                                                
73 Příloha 15 - Vliv jednotlivých kategorií na použití infinitivu (l’infinitif) dans le rôle de la proposition 

subordonnée complétive 
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5.6 Připomínky respondentů týkající se použití infinitivu (l’infinitif) 

v mluveném projevu 

Tyto informace jsou pro nás velmi důležité, jelikož z nich můžeme vyčíst postoj 

samotných mluvčích, proč l’infinitif používají a proč ne: 

„Selon moi, l'infinitif sert à "alléger" une phrase, il permet d'éviter de mettre trop 

de "que".“ 

„L'infinitif est très très utilisé. Il y a une erreur fréquente d'ailleurs dans le français écrit, 

c'est de mettre "je suis aller au marché" au lieu de "je suis allée au marché"!“ 

„On l'utilise un peu mal, il alourdit les phrases et il est source de bien des fautes 

de grammaires (usage de l'infinitif à la place d'un participe passé par exemple).“ 

„Je l'utilise assez souvent.“ 

„L'usage de l'infinitif en français parlé est très fréquent. Qu'elle que le métier et le statut 

social des personnes.“ 

„Je crois que qu'on l'utilise tout le temps lorsqu'on parle : il faut (infinitif), je dois 

(infinitif), tu vas (infinitif), il a envie de (infinitif)... C'est ce qui est le plus utilisé je pense“ 

„Son utilisation dépend du public avec lequel on parle: entre amis et famille, utilisation 

de l'adverbe que... Rapport clientèle, utilisation de l'infinitif.“ 

„Très utile.“ 

 

Z uvedených připomínek respondentů vidíme, že každý mluvčí hodnotí použití infinitivu 

(l’infinitif) trochu jinak. Což je samozřejmě logické, vždy se vychází od samotného 

mluvčího, jak on sám pociťuje situaci a jaké konstrukce využije k hovoru. 

Převážná část respondentů, kteří napsali svůj názor k využití infinitivu (l’infinitif), 

se shoduje v tom, že se infinitivní polovětné konstrukce používají ve francouzském jazyce 

často. Můžeme se tedy domnívat, to také usuzujeme dle odpovědí v dotazníkovém šetření, 

že se tyto polovětné konstrukce užívají i v mluveném projevu velmi hojně. Jeden 

respondent uvádí, že tato polovětná konstrukce „zjemňuje“ (srv. „alléger“) konverzaci 

a ušetří tak posluchače neustálému opakování spojky que. Na tuto vlastnost polovětných 
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konstrukcí upozorňujeme v naší práci od samotného začátku. Jedná se tedy o zpřehlednění 

komunikace a také zajisté o ekonomizaci v jazyce. 

Naproti tomu se zde vyskytl názor, že l’infinitif komunikaci zatěžuje a je zdrojem 

častých chyb (srv. „usage de l'infinitif à la place d'un participe passé par exemple, "je suis 

aller au marché" au lieu de "je suis allée au marché"“). To ovšem svědčí o neznalosti 

základních gramatických pravidel. Vhledem k tomu, že výslovnost těchto dvou jevů je 

stejná, mohou být tak mluvčími jednoduše zaměněny v písemném projevu, kde se teprve 

tato záměna projeví. 

Přesto můžeme tvrdit, že infinitivní polovětné konstrukce jsou i v mluvené francouzštině 

velmi hojné a dle názoru jednoho respondenta není použití infinitivu (l’infinitif) ovlivněno 

ani sociálním postavením, ani profesí. Tento názor můžeme také částečně potvrdit ze 

získaných údajů z dotazníkového šetření. Všichni respondenti bez ohledu na vykonávanou 

profesi, věkovou kategorii či národnost odpovídali stejně, tedy že infinitivní polovětné 

konstrukce používají. (srv. „L'infinitif est très très utilisé.“, „Je l'utilise assez souvent.“, 

„L'usage de l'infinitif en français parlé est très fréquent. Qu'elle que le métier et le statut 

social des personnes.“). 

Naproti tomu ovšem zmiňuje další respondent fakt, že užití polovětné konstrukce 

či vedlejší věty závisí na osobě, se kterou vede rozhovor: „Son utilisation dépend du public 

avec lequel on parle: entre amis et famille, utilisation de l'adverbe que... Rapport clientèle, 

utilisation de l'infinitif.“ 

Dalším utvrzením, že se l’infinitif vyskytuje ve francouzském projevu velmi často, je tento 

komentář:„Je crois que qu'on l'utilise tout le temps lorsqu'on parle : il faut (infinitif), je 

dois (infinitif), tu vas (infinitif), il a envie de (infinitif)... C'est ce qui est le plus utilisé je 

pense“ Respondent sice neuvádí příklady polovětných konstrukcí, ale je si vědom, že 

použití infinitivu (l’infinitif) je nedílnou součástí mluveného projevu. 
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5.7 Le gérondif dans le rôle de la phrase 

5.7.1 Proposition subordonnée circonstancielle temporelle 

Vzorová věta: „Tu pourras acheter des fruits en rentrant?“ 

Dle odpovědí na dotazník můžeme potvrdit naše domněnky, že le gérondif nahrazující 

vedlejší větu časovou je nejčastěji používaným typem polovětné konstrukce právě 

z kategorie le gérondif. 29 respondentů potvrdilo, že tuto konstrukci používají. Bližší 

informace o použití le gérondif vyčteme z tabulky č. 7. 

Tabulka č. 7: Četnost použití le gérondif dans le rôle de la proposition subordonnée 

circonstancielle temporelle
74

 

Četnost 

použití 

Počet 

odpovědí 
% 

1 10 31 

2 9 28 

3 7 22 

4 4 13 

5 0 0 

 

Z tabulky je zřetelné, že mluvčí tuto konstrukci používají často. 31% dotazovaných 

označilo jako svou odpověď četnost 1. Dalších 9 respondentů zadalo četnost 2 použití 

le gérondif ve svém mluveném projev. Ani mezi počtem odpovědí u kolonky s číslem tři 

není takový rozdíl. Tato konstrukce je tedy ve francouzském projevu podle našich 

respondentů spíše běžná. Ani u této konstrukce jsme nenalezli žádnou odpověď u četnosti 

5. Záleží tedy nejspíše na situaci, ve které se mluvčí rozhodnou k použití právě polovětné 

konstrukce le gérondif.  

Na to navazuje další otázka týkající se mluvčích, kteří podle našich respondentů používají 

le gérondif k vyjádření časových okolností. Jsou to opět veškeré nabízené kategorie. 

                                                
74 celkem 24 odpovědí z 26 



56 

 

Dotazovaní se domnívají, že nejvíce tyto konstrukce použijí v mluveném hovoru rodinní 

příslušníci a přátelé, dále sami dotazovaní a učitelé. Čtyři respondenti také usuzují, že 

někteří mluvčí tento typ použití le gérondif nepoužijí vůbec v mluveném projevu. Což je 

zajímavé, jelikož podle samotných respondentů je tento jev užíván často. Přesto se 

můžeme domnívat, že právě polovětná konstrukce le gérondif nebude v mluveném projevu 

upřednostněna před vyjádřením pomocí vedlejší věty v každé situaci a každým mluvčím. 

Určité výhrady k použití le gérondif k vyjádření současně probíhajícího děje mají dva 

respondenti, kteří uvedli, že by tento typ polovětné konstrukce v mluveném projevu 

nepoužili. Nabízejí variantu s využitím vedlejší věty časové a spojky lorsque nebo quand: 

„Tu pourras acheter des fruits lorsque tu rentreras.“ 

„Tu pourras acheter des fruits quand tu rentres?“ 

 Tito mluvčí by tedy dali přednost delší variantě s využitím vedlejší věty. 

Jeden respondent navrhl také řešení s využitím podmínkové věty se spojkou si nebo využití 

spojky comme: 

„Tu pourras acheter des fruits ce soir si/comme tu passes au magasin?“ 

 

5.7.2 Statistika použití le gérondif v mluveném projevu dle jednotlivých kategorií 

Při porovnání jednotlivých odpovědí
75

 v závislosti na kategoriích, které jsme určili, je 

zjevné, že použití le gérondif nahrazující vedlejší větu časovou není ovlivněn ani věkovou 

kategorií, ani sociálními aspekty a ani národností. Francouzští i belgičtí mluvčí tento typ 

polovětné konstrukce používají běžně i v mluveném projevu, což vyplývá z našeho 

výzkumu. Největší diverzitu odpovědí spatřujeme opět v oblasti četnosti použití. Naproti 

tomu se neukazuje žádný typický jev pro určitou skupinu, který by volil ve větším 

množství stejný typ četnosti. 

                                                
75

 Příloha 16 - Vliv jednotlivých kategorií na použití le gérondif dans le rôle de la proposition subordonnée 

circonstancielle temporelle. 
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Zajímavé opět je, že téměř většina respondentů z vyšší věkové kategorie označila četnost 

použití stupně jedna. Dle našeho vzorku nemůžeme vyvozovat stoprocentně platné závěry, 

jelikož odpovědí od respondentů z této věkové skupiny nemáme přinejmenším stejný počet 

jako respondentů z věkové skupiny 20-30, ale můžeme se domnívat, že v současném 

francouzském jazyce dochází k jisté devalvaci a polovětné konstrukce nebudou tak hojně 

využívány jako dříve. U těchto respondentů je společné povolání, všichni pracují 

ve školství. 

Pro další četnosti nesledujeme žádné jasné odpovědi, které by naznačovali, že by tato 

skupina povolání více využila le gérondif v mluveném projevu. Mezi respondenty, kteří 

zvolili ostatní možnosti četností, nalézáme jak studenty, tak i taková odvětví jako je 

školství, obchod či turismus. 

Dle typu francouzštiny, tedy varianta francouzská i belgická využívá tyto konstrukce 

obdobně. Nesledujeme žádné markantní rozdíly.  

Dva mluvčí se vyjadřují k tomu, že by tuto polovětnou konstrukci nepoužili. Jediným 

společným znakem je věková kategorie, 40-50 let. Povolání je odlišné a národnost je 

uvedena pouze u jednoho respondenta. Nemůžeme tedy vyjádřit jasné stanovisko, jelikož 

se stejné kategorie vyskytují i u odpovědí ano.  

 

5.7.3 Proposition subordonnée circonstancielle causale 

Vzorová věta: „En faisant trop de sport, il s’est fait mal au dos.“ 

Polovětná konstrukce le gérondif vyjadřující vedlejší větu příčinnou se vyskytuje 

v mluveném projevu méně než polovětná konstrukce z předešlé kapitoly. To opět potvrzuje 

částečně naši domněnku, jelikož se tato konstrukce neobjevila v písemném projevu.
76

 

23 respondentů z 32 uvedlo, že by le gérondif v této podobě použili. Pouze 8 dotazovaných 

by tuto polovětnou konstrukci v mluveném projevu nepoužili. Zde jsme ovšem získali 

zajímavé informace, tedy, jak by tuto větu vyjádřili bez použití le gérondif. Respondenti 

nabízejí různé příklady, jak vyjádřit tu samou myšlenku. 

                                                
76 srovnej předešlé kapitoly 
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Jedním z řešení náhrady této konstrukce je použití vedlejší věty příčinné s využitím spojek 

parce que, comme apod. Variantu s využitím spojky parce que také zvolilo několik 

respondentů: 

 „Il s'est fait mal au dos parce qu'il a fait trop de sport.“ 

„Il s'est fait mal au dos parce qu'il avait abusé du sport.“ 

První příklad představuje typickou vedlejší větu příčinnou s použitím spojky parce que. 

V druhé uvedené větě vidíme, že mluvčí přeformuloval také část věty týkající se sportu. 

Místo navrhované varianty „trop de sport“ doporučuje spojení: „il avait abusé du sport“. 

Toto použití slovesa „abuser“ spadá do kategorie hovorové francouzštiny. Částečně 

ipřeformulování této části věty vysvětluje fakt, proč respondent nevyužil le gérondif, který 

je spíše známkou spisovného použití francouzského jazyka, a ocitáme se s ním tak na jiné 

úrovni použití jazyka než s nabízeným slovem „abuser“. Tyto dva komponenty k sobě ani 

ze stylistického hlediska nenáleží a bylo by nevhodné, kdyby byl le gérondif použit. Toto 

záměrné použití le gérondif by mohlo nasvědčovat tomu, že by chtěl mluvčí pomocí 

le gérondif upozornit na jistou úroveň své promluvy, která by byla ovšem stylisticky 

nevhodná. Použití podřadicí spojky parce que, která je neutrální, tak toto spojení řádně 

doplňuje. 

Dalším typickým spojením dvou vět k vyjádření příčiny nebo důvodu je použití souřadicí 

spojky car. Tato možnost představuje paralelní vyjádření vedlejší věty příčinné, tedy 

spojení dvou vět hlavních ve vztahu příčinném.
77

 Tuto variantu nabídl také jeden mluvčí, 

ovšem můžeme si povšimnout, že použil v druhé větě hlavní přítomný čas místo minulého: 

„Il s'est fais mal au dos car il fait trop de sport.“ 

Můžeme také nalézt variantu, ve které není vůbec vyjádřen původní vztah mezi oběma 

větami, tedy příčina děje vyjádřeného ve větě hlavní. Mluvčí zjednodušili větu do takové 

míry, že použili pouze souřadicí spojení obou vět ve vztahu slučovacím pomocí spojky et. 

Z této formulace můžeme sledovat fakt, že si mluvčí neuvědomuje, že použití le gérondif 

                                                
77 la proposition coordonnée causale 
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na začátku věty značí použití vedlejší věty příčinné a dostáváme se tak k chybné náhradě 

této konstrukce: 

„Il a fait trop de sport et s'est fait mal au dos.“ 

„Il faisait trop de sport et il s´est fait mal au dos.“ 

 

Z dalšího příkladu lze pozorovat fakt, že se dá příčinný vztah mezi větami vyjádřit různými 

způsoby a ani v mluvené podobě se nemusíme spoléhat pouze na spojku parce que. Tento 

reprezentant zvolil použití předložky „à force de“, která se pojí s infinitivem. Pravidlo 

použití této konstrukce je shoda podmětů v obou větách, která je zde splněna, a význam 

věty je stále zachován. 

„A force de faire du sport, il s'est fait mal au dos.“ 

 

Tabulka č. 8: Četnost použití le gérondif dans le rôle de la proposition subordonnée 

circonstancielle causale 

 

Četnost 

použití 

Počet 

odpovědí 
% 

1 9 28 

2 7 22 

3 7 22 

4 7 22 

5 0 0 

 

Při pohledu na tuto tabulku je zřejmé, že se postupně dostáváme k polovětným 

konstrukcím, které se vyskytují v mluveném projevu méně často. Někteří mluvčí potvrdili, 

že by tuto konstrukci v mluveném projevu nepoužili. Nenalézáme ovšem žádné absolutní 

odmítnutí le gérondif k vyjádření vedlejší věty příčinné. Z uvedeného rozložení odpovědí 
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je patrné, že polovětná konstrukce nahrazující právě tuto větu vedlejší se v mluveném 

projevu respondentů vyskytuje různě. Nejvyšší hodnotu jsme zaznamenali na stupni č. 1. 

Naproti tomu nalézáme odpovědi se stejnou četností u stupňů č. 2, 3, a 4. 

Co se týče kategorií mluvčích, kteří le gérondif použijí v mluveném projevu, můžeme 

zmínit tyto: rodinní příslušníci, přátelé, učitelé a dále také novináři, politici. Opět vidíme, 

že tato konstrukce může být použita jak ve spontánním, tak i v oficiálním projevu. Také 

zde se vyskytuje názor, že by tuto konstrukci nepoužil nikdo. 

 

5.7.4 Statistika použití le gérondif v mluveném projevu dle jednotlivých kategorií 

Použití polovětné konstrukce le gérondif vyjadřující vedlejší větu příčinnou není ovlivněné 

námi nabízenými kategoriemi. Pokud se zaměříme nejdříve na samotnou otázku použití 

této polovětné konstrukce v praxi, nalezneme podobné rozmístění kategorií jak u odpovědí 

ano, tak u odpovědí ne. 

Pokud se zaměříme na věkovou kategorii, můžeme se povšimnout, že respondenti ze 

stejných věkových kategorií neodpovídali stejně. Opět můžeme jen spatřit tendenci, že 

většina respondentů starších 30 let tuto konstrukci využívá. 

Zaměříme-li se dále na povolání či národnost, opět nalezneme tyto kategorie rozmístěné 

u všech typů odpovědí. Pokud jsme se u předešlých polovětných konstrukcí pozastavili nad 

odpověďmi respondentů působících ve školství, u tohoto typu využití le gérondif 

sledujeme fakt, že většina z nich tuto konstrukci využije. Většina z nich také označila 

četnost stupně 2, kde ovšem také nalezneme další pracovní odvětví.
78

 

 

5.7.5 Proposition subordonnée circonstancielle de concession 

 

Vzorová věta:  „Elle reste maigre tout en mangeant beaucoup.“ 

                                                
78

 Příloha 17 - Vliv jednotlivých kategorií na použití le gérondif dans le rôle de la proposition subordonnée 

causale 
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Podle odpovědí 32 respondentů můžeme situaci le gérondif v roli vedlejší věty přípustkové 

v mluveném projevu popsat takto. Tento typ použití le gérondif se v mluvené francouzštině 

používá, ale spíše zřídka. Dokládají to následující informace získané z dotazníkového 

šetření. 

44 % dotazovaných, tedy téměř polovina respondentů, kteří na tuto otázku odpověděli, 

souhlasilo, že le gérondif v této podobě použijí i ve svém mluveném projevu. Druhá 

polovina dotazovaných měla ovšem opačný názor a tuto konstrukci by nepoužili. Tito 

mluvčí nám opět nabízejí několik řešení, jak by se dal vyjádřit stejný význam věty jiným 

způsobem, tedy bez použití polovětné konstrukce. Téměř všechny navrhované varianty 

jsou odlišné, dokládá to fakt, že možnosti vyjádření jsou různé a také se používají 

v mluveném projevu. 

Typickým vyjádřením v tomto smyslu je vedlejší věta přípustková, jako je bien que, 

quoique. Toto použití nabízí dva respondenti:  

„Elle reste maigre bien qu'elle mange beaucoup.“ 

„Elle reste maigre bien qu'elle mange énormément.“ 

Použití spojky bien que je typické pro tento typ vedlejší věty a „náleží do pečlivého, zvl. 

písemného projevu; quoique, malgré que jsou častější v hovorovém stylu. Malgré que bývá 

považováno za nespisovné.“
79

 Jak můžeme vidět z uvedené definice, jedna spojka je 

považována za součást velice spisovného francouzského jazyka, další, malgré que, je 

známkou hovorového stylu. My jsme získali od našich respondentů oba tyto příklady: 

„Elle reste maigre bien qu'elle mange énormément.“ x „Elle reste maigre, malgré qu´elle 

mange beaucoup.“ Jedná se tedy spíše o sekundární vyjádření s předložkou a sledujeme 

tendenci, kdy mluvčí podléhají hovorové podobě francouzského jazyka. Jako uživatelé 

bychom použili přeložku malgré ve spojení s podstatným jméne. 

                                                
79 HENDRICH, Josef, Jaromír TLÁSKAL a Otomar RADINA. Francouzská mluvnice. 3., přeprac. vyd., 1. 

vyd. v nakl. Fraus. Plzeň: Fraus, 2001, 700 s. ISBN 80-7238-064-8., s. 651 
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Dalším typem souřadicí spojky vyjadřující stejný význam vzorové věty s využitím 

le gérondif je alors que nebo même si, tato varianta je také předložena několika 

respondenty: 

„Elle reste maigre alors qu'elle mange beaucoup.“ 

„Elle reste maigre même si elle mange beaucoup“  

Další variantou je souřadné spojení dvou vět hlavních ve vztahu odporovacím
80

 pomocí 

souřadicí spojky. Tato možnost opět vyjadřuje stejný význam jako původní polovětná 

konstrukce a sledujeme typický příklad pro posun významu přípustkového na odporovací.  

„Elle mange beaucoup mais reste maigre.“ 

Další možností je použití předložky malgré a podstatného jména, tuto možnost zde máme 

v nabídce také: 

„Elle reste maigre malgré la quantité de nourriture qu'elle mange.“ 

Respondent, který formuloval tuto variantu, nabídl ještě jednu a sám to komentuje takto: 

„Elle reste maigre alors qu'elle mange beaucoup. Ou Elle reste maigre malgré la quantité 

de nourriture qu'elle mange. C'est mieux. Même si la phrase proposé ci-dessus peut être 

aussi employée.“ Podle tohoto respondenta je i věta s využitím polovětné konstrukce 

přijatelná a mohl by ji použít. Spíš ale upřednostní jiný nabízený příklad. 

K propojení více vět nemusí být vždy použita spojka, ale například také různá příslovce, 

která pozměňují význam věty. V tomto případě respondenti navrhují příslovce pourtant:  

„Elle est maigre pourtant elle mange beaucoup.“ 

„Elle reste maigre, pourtant, elle mange beaucoup.“ 

Jeden respondent navrhuje zachování použití le gérondif, ovšem ve spojení s příslovcem 

même: 

 „Même en mangeant beaucoup elle reste maigre.“ 

                                                
80 La proposition coordonée adversative 
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Tato spojení je ovšem spíše nevydařené, jak uvádí Hendrich, příslovce même se vkládá 

před le participe présent k vyjádření přípustky.
81

 

 

Někteří respondenti předkládají více možností, jak by se mohla nahradit polovětná 

konstrukce le gérondif, aby byl zachován stále sejný či podobný význam. Sledujeme fakt, 

že množství variant vyjádření přípustkového vztahu mezi větami, nabízené v gramatikách 

francouzského jazyka, je uplatňováno i v praktickém použití jazyka, v mluveném projevu. 

A sami respondenti tyto varianty střídají a nepoužijí vždy stejné konstrukce.  

„Elle reste maigre alors qu'elle mange beaucoup. Ou Elle reste maigre malgré la quantité 

de nourriture qu'elle mange. C'est mieux. Même si la phrase proposée ci-dessus peut être 

aussi employée.“ 

„Elle mange beaucoup mais elle reste maigre. Il reste maigre même s'il mange beaucoup.“ 

 

Tabulka č. 9: Le gérondif dans le rôle de la proposition subordonnée circonstancielle de 

concession 

 

Četnost 

použití 

Počet 

odpovědí 
% 

1 6 19 

2 7 22 

3 6 19 

4 7 22 

5 3 9 

 

                                                
81 srv. HENDRICH, Josef, Jaromír TLÁSKAL a Otomar RADINA. Francouzská mluvnice. 3., přeprac. vyd., 

1. vyd. v nakl. Fraus. Plzeň: Fraus, 2001, 700 s. ISBN 80-7238-064-8., s. 653 
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U této tabulky začneme od konce a od nejmenšího počtu označené odpovědi, tedy četnosti 

výskytu 5. Teprve u této konstrukce se setkáváme poprvé s  informací, že by ji rodilý 

mluvčí nikdy nepoužil ve svém mluveném projevu. Dalších 22% respondentů zvolilo 

stupeň 4 a 2, což představuje nejčastější odpověď. Z tohoto vyplývá, že se tato konstrukce 

v mluveném projevu vyskytuje, ovšem ne příliš často. Naproti tomu někteří respondenti 

uvádějí, že tuto konstrukci použijí i v mluveném projevu velmi často. 

Také u tohoto typu polovětné konstrukce se poprvé setkáváme s názorem, že je více 

využívána v promluvách učitelů, politiků a novinářů než u rodinných příslušníků 

a samotných respondentů. Ze získaných informací vyplývá, že se tato konstrukce vyskytuje 

častěji v oficiálních projevech, tedy, že ji mluvčí spíše zařadí do připraveného rozhovoru. 

Čtyři respondenti uvádějí, že se tento typ polovětné konstrukce v mluveném projevu 

nepoužívá. 

 

5.7.6 Statistika použití le gérondif v mluveném projevu dle jednotlivých kategorií 

U předešlých polovětných konstrukcí s využitím le gérondif jsme spatřili alespoň rozdíl 

u věkové kategorie, v tomto případě už ale spatřujeme tendenci, že respondenti z věkové 

kategorie 30 let a výše, které jsme u předešlých polovětných konstrukcí spíše nalezli 

u odpovědí ano a četností vyjadřující spíše časté použití, se nyní setkáváme s tím, 

že respondenti z této kategorie tuto polovětnou konstrukci v mluveném projevu 

nepoužívají. I když ovšem respondenti uvedli, že tuto konstrukci nepoužívají, někteří 

uvedli i různé četnosti. Můžeme se tedy domnívat, že v mluveném projevu tuto konstrukci 

nepoužijí, ale v písemném projevu se jí nevyhýbají. 

Zajímavé je, že mezi kladnými odpověďmi nenalézáme žádného belgického mluvčího. 

Co se týče vykonávaného povolání, volba odpovědí nevykazuje žádné společné rysy.
82
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 Příloha 18 - Vliv jednotlivých kategorií na použití le gérondif dans le rôle de la proposition subordonnée 

circonstancielle de concession 
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5.7.7 Proposition subordonnée circonstancielle conditionnelle 

Vzorová věta: „Tu pourras me contacter en appelant chez mon frère.“ 

Nyní pracujeme s polovětnou konstrukcí nahrazující vedlejší větu podmínkovou. Použití 

v praktickém jazyce je následovné: 23 respondentů tuto formulaci v mluveném projevu 

použijí, sedm dotázaných zvolí raději jinou možnost. 

Navrhované možnosti jsou opět různé. Zde ale můžeme velmi dobře konstatovat tendenci 

francouzských mluvčích nahrazovat le gérondif podle svého uvážení. Tuto vzorovou větu 

předkládáme jako příklad vedlejší věty podmínkové.  

Le gérondif může nahradit různé typy polovětných konstrukcí. Nuance mezi jednotlivými 

typy jsou ovšem v některých případech jen drobné. Např. rozdíl mezi vedlejší větou 

časovou, příčinnou či podmínkovou se může zdát na první pohled velmi nezřetelný. Záleží 

pak na samotném mluvčím, k jakému typu se přikloní. Z tohoto důvodu možná také mluvčí 

volí spíše vedlejší větu, než vyjádření pomocí polovětné konstrukce le gérondif. Použijí 

rovnou spojení předložky či spojky, kterými vyjádří okolnost probíhajícího děje. To také 

můžeme vidět v odpovědích na náš dotazník. Le gérondif, prezentován podle nás jako 

vedlejší věta podmínková, je chápán některými respondenty jako časové vyjádření apod.: 

„Tu pourras me contacter quand tu appelleras mon frère.“ 

 

Náhrada pomocí vedlejší věty podmínkové se vyskytla ve třech případech: 

„Si tu veux me contacter, appelle chez mon frère.“ 

„Tu pourras me contacter si tu appelles de chez mon frère.“ 

„Appelle chez mon frère si tu veux me joindre.“ 

I navrhovaná souvětí jsou odlišná. Z těchto příkladů je patrné, že závisí na samotném 

mluvčím, kterou formulaci považuje za vhodnější. 

V následujícím příkladu je vedlejší věta podmínková nahrazena pouze příslovečným 

určením místa „chez mon frère“. Tato formulace je velmi zjednodušená, ale přesto velmi 

srozumitelná. Zůstává ovšem otázkou, zda respondenti věděli, že tato polovětná konstrukce 

vyjadřuje vedlejší větou podmínkovou. Navrhované zjednodušené formulace jsou 

doplněny komentáři, proč je dotazovaní zvolili: 
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„Tu pourras m'appeler chez mon frère. Ou tu pourras me contacter chez mon frère. 

La phrase ci-dessus est française, mais on ne l'emploie pas vraiment. C'est presque un 

pléonasme
83

.“ 

Můžeme říct, že pokud chce někdo někoho kontaktovat v dnešní době, je velmi 

pravděpodobné, že mu zavolá, a tedy stačí pouze zdůraznit, kde ho můžeme kontaktovat. 

Z tohoto důvodu se možná náš respondent domnívá, že se jedná spíše o zbytečné doplnění 

informace a nazývá tuto větu pleonasmem. 

Další varianta vyjádření a odůvodnění: „Tu pourras me contacter chez mon frère. (En 

appelant est sous- entendu).“ 

 

Tabulka č. 10: Le gérondif dans le rôle de la proposition subordonnée circonstacielle 

conditionnelle 

 

Četnost 

použití 

Počet 

odpovědí 
% 

1 6 19 

2 9 28 

3 8 25 

4 5 16 

5 1 3 

 

Tato tabulka ukazuje rozložení odpovědí dotázaných mluvčích vzhledem k četnosti použití 

le gérondif ve funkci vedlejší věty podmínkové. Z toho je patrné, že le gérondif, 

vyjadřující podmínku, je užíván méně často v  porovnání s prvním typem použití této 

                                                
83 „Répétition dans un même énoncé de mots ayant le même sens, soit par maladresse (par exemple 

descendre en bas), soit dans une intention stylistique (par exempleJe l'ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux, 

vu [Molière]).“ Dictionnaire de français Larousse [online]. 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pl%C [cit. 2015-04-04]. 
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polovětné konstrukce. Nejvíce odpovědí zaznamenáváme u stupně č. 2 a 3. Co se týče 

stupně 1, k tomuto použití se vyjádřilo 19% dotázaných a na opačném konci stupnice udal 

svůj hlas pouze jeden respondent. Zůstává ovšem otázkou, jak tito dotazovaní pochopili 

použití této vzorové věty. Tedy, zda se domnívali, že se jedná o náhradu vedlejší věty 

podmínkové. 

Mluvčí, u kterých naši respondenti zaznamenávají použití le gérondif v mluveném projevu, 

jsou následovní: přátelé, rodinní příslušníci, sami respondenti. Dále také opět mluvčí 

představující spíše oficiální projev: politici, profesoři a novináři. 

 

5.7.8 Statistika použití le gérondif v mluveném projevu dle jednotlivých kategorií 

S použitím le gérondif k vyjádření vedlejší věty podmínkové se dle výsledků
84

 našeho 

dotazníku ve francouzském projevu setkáme. Pokud se ovšem zaměříme na záporné 

odpovědi respondentů, kteří tuto polovětnou konstrukci nevyužijí, nalezneme ve větší míře 

mluvčí z vyšší věkové kategorie. Tito mluvčí mají společné povolání, pracují ve školství. 

Naopak ale také nalezneme takové respondenty z věkové kategorie 50-60, kteří tuto 

konstrukci používají v mluveném projevu velmi často. Pro tyto dva mluvčí ale 

nesledujeme další společné kategorie. Liší se povolání (administrativa, průmysl) 

i národnost (francouzská, španělská). 

U této konstrukce potvrdili i tři belgičtí mluvčí, že tuto konstrukci ve svém mluveném 

projevu použijí.  

Další kategorie jsou jako v ostatních případech různorodě rozmístěné. Opět nelze vyvodit 

přesné ovlivnění těmito kategoriemi na použití polovětné konstukce. 

 

5.7.9 Připomínky respondentů týkající se použití le gérondif v mluveném projevu 

 „Le gérondif simplifie la formulation des phrases et c'est bien!“ 

„Je l'utilise moins souvent.“ 

                                                
84 Příloha 19 - Vliv jednotlivých kategorií na použití le gérondif dans le rôle de la proposition subordonnée 

circonstancielle conditionnelle 
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„J’ai l’impression que l’usage du gérondif va dépendre de la personne à qui je m’adresse. 

Professionnellement, je l’utiliserai plus, afin d’être consice.“ 

„L'usage de l'infinitif en français parlé est très fréquent. Qu'elle que le métier et le statut 

social des personnes. Idem pour le gérondif.“ 

„C'est un style trop lourd, surtout à l'écrit.“ 

„C'est un mode très utilisé à l'oral mais je pense qu'il ne faut pas l'employer avec excès. 

Parfois, avec le gérondif, les phrases sont moins jolies à entendre. Il peut aussi dénaturer 

la relation entre les deux actions de la phrase.“ 

„Utilisé sans prendre garde de son utilisation.“ 

„Par contre ici j'ai l'impression que c'est d'avantage une formulation littéraire ou 

journalistique. Qui donne souvent une impression d'ancien, stylé voire désuet pour 

certains.“ 

Z uvedených odpovědí našich respondentů vyplývají různé postoje a názory na použití 

le gérondif v mluveném projevu. 

Dle některých respondentů se tato polovětná konstrukce v mluvené francouzštině využívá: 

„Le gérondif simplifie la formulation des phrases et c'est bien!“ 

Další se spíše domnívají, že je to otázka písemného projevu: „C'est un style trop lourd, 

surtout à l'écrit.“, „Par contre ici j'ai l'impression que c'est d'avantage une formulation 

littéraire ou journalistique. Qui donne souvent une impression d'ancien, stylé voire désuet 

pour certains.“ 

Zajímavý názor je, že rozhodnutí o použití le gérondif závisí na osobě, se kterou mluvíme, 

tedy že bude záviset na jazykové úrovni. Musíme proto zvolit vhodný způsob promluvy: 

„J’ai l’impression que l’usage du gérondif va dépendre de la personne à qui je m’adresse. 

Professionnellement, je l’utiliserai plus, afin d’être consice.“ 

Naopak se také setkáváme s míněním, že použití le gérondif není podmíněno sociálním 

postavením: „L'usage de l'infinitif en français parlé est très fréquent. Qu'elle que le métier 

et le statut social des personnes. Idem pour le gérondif.“ 
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Velmi zajímavou připomínkou je tato odpověď: „C'est un mode très utilisé à l'oral mais je 

pense qu'il ne faut pas l'employer avec excès. Parfois, avec le gérondif, les phrases sont 

moins jolies à entendre. Il peut aussi dénaturer la relation entre les deux actions de la 

phrase.“ Tedy tento názor rodilého mluvčího nám potvrzuje naši domněnku, že mluvčí 

nemusí rozpoznat nuance mezi náhradou vedlejší věty podmínkové a časové (srv. předešlé 

kapitoly). K této problematice se vyjadřuje další respondent tím, že polovětná konstrukce 

le gérondif je využívána v mluveném projevu, ale často bez ohledu na správné použití: 

„Utilisé sans prendre garde de son utilisation.“ 

 

5.8 Le participe présent 

5.8.1 Proposition subordonnée circonstancielle causale 

Vzorová věta: „Étant malade, Lien a besoin de vous.“ 

Posledním zkoumaným typem polovětné konstrukce je le participe présent. V této kapitole 

se budeme věnovat náhradě vedlejší věty příčinné v mluveném projevu. Dle dotazníkového 

šetření bychom mohli konstatovat, že se tato polovětná konstrukce v mluvené 

francouzštině spíše nevyskytuje. 50% dotázaných se přiklonilo k variantě, že by tuto 

konstrukci ve svém projevu nepoužili a zbylých 41% respondentů, kteří na tuto otázku 

odpověděli, ji uplatní i ve svém projevu.  

Ti, co by k vyjádření vedlejší věty příčinné le participe présent nezvolili, nabízejí opět 

náhradní varianty. 

Jako první variantu předkládáme použití vedlejší věty příčinné s použitím podřadicí spojky 

comme, parce que. Tuto variantu uplatnili čtyři dotazovaní: 

 „(Comme) il est malade, il a besoin de vous.“ 

„Lien a besoin de vous parce qu´il est malade.“ 

„Lien a besoin de vous parce qu'elle est malade.“ 

„Comme je suis malade, Lien a besoin de vous.“ 
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Navrhované věty jsou si velmi podobné. Zajímavé je, že odpovědi respondentů se liší 

v užití rodu, tedy, že někteří považují křestní jméno Lien za mužské, a někteří za ženské. 

To je první bod, ve kterém se odpovědi dotazovaných odlišují. Z uvedené vzorové věty 

„Étant malade, Lien a besoin de vous.“ se nedá zjistit, zda se jedná o osobu mužského 

či ženského pohlaví. 

Můžeme se domnívat, že první nabízená varianta s použitím podřadicí spojky comme, 

by byla v praxi použita i bez této předložky, jelikož je spojka uvedena v závorce. Ovšem 

mluvčí si je zřejmě jistý, že z kontextu promluvy je jasné, že se jedná o vyjádření příčiny. 

Naopak druhá varianta s použitím spojky comme je chybná: „Comme je suis malade, Lien 

a besoin de vous.“ Jelikož možnost aplikace polovětné konstrukce le participe présent je 

podmíněna výskytem stejných podmětů v obou větách souvětí, nemůže se ve vedlejší větě 

objevit podmět „je“. Tento respondent nepochopil správný význam polovětné konstrukce 

a došlo k přeformulování smyslu věty. 

Různé způsoby náhrady vedlejší věty příčinné jsme již zaznamenali v předešlé kapitole 

s použitím polovětné konstrukce le gérondif a dále můžeme sledovat některé stejné 

tendence i v náhradě pomocí le participe présent. Objevila se i varianta souřadného spojení 

dvou vět pomocí spojky car
85

 nebo spojky donc
86

. Rozdíl je v pochopení vztahu mezi 

dvěma větami, někteří respondenti se přiklánějí k vyjádření příčinného vztahu, další spíše 

k důsledkovému: 

„Lien a besoin de vous car elle est malade.“ 

„Lien a besoin de vous car il est malade.“ 

„Lien est malade donc elle a besoin de vous.“ 

„Lien est malade et a donc besoin de vous.“ 

„Il est malade et a donc besoin de toi“ 

 

                                                
85 La proposition coordonnée causale 

86 La proposition coordonnée consécutive 
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Posledním způsobem náhrady je pouhé konstatování informací, bez použití jakékoli 

spojky: 

„Lien est malade, il a besoin de vous.„ 

„Lien est malade, elle a besoin de vous.“ 

„Lien est malade : il a besoin de vous.“ 

Jeden z dotazovaných respondentů pouze nastínil možnost náhrady a navrhuje jen první 

část souvětí. Ovšem opět vidíme chybné pochopení polovětné konstrukce, jelikož je použit 

špatný podmět: „Je suis malade...“ 

Tabulka č. 11: Četnost použití le participe présent dans le rôle de la proposition 

subordonnée circonstancielle causale 

 

Četnost 

použití 

Počet 

odpovědí 
% 

1 7 22 

2 6 19 

3 3 9 

4 8 25 

5 5 16 

 

Tabulka č. 11 potvrzuje předešlá tvrzení, že se le participe présent vyjadřující vedlejší větu 

příčinnou v mluvené francouzštině nevyskytuje příliš často. Nejvíce byla volena četnost 

použití čtvrtého stupně. V porovnání např. s infinitivními polovětnými konstrukcemi se 

zde objevuje více odpovědí, že tyto konstrukce mluvčí ve svém projevu nepoužijí. Naproti 

tomu ovšem nalezneme také dostatek odpovědí u četnosti 1 a 2. 

Naši respondenti zastávají nejčastěji názor, že le participe présent v této podobě použijí 

v mluveném projevu především profesoři a politici. 
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5.8.2 Statistika použití le participe présent v mluveném projevu dle jednotlivých 

kategorií  

Dle výsledků
87

 našeho dotazníkového šetření vyplývá, že použití polovětné konstrukce 

le participe présent k vyjádření vedlejší věty příčinné není ovlivněno námi zvolenými 

kategoriemi. Ať se zaměříme na jakoukoli možnost odpovědi, nevysledujeme žádné 

společné rysy respondentů. Samozřejmě se nejvíce shoduje věková kategorie 20-30 let, ale 

i u těchto respondentů jsme zaznamenali různé typy odpovědí.  

Pokud se zaměříme na národnost respondentů, pouze jeden belgický mluvčí potvrdil, že 

tuto konstrukci v mluveném projevu používá, zbylí belgičtí mluvčí se této polovětno 

konstrukci v mluveném projevu vyhnou. 

 

5.8.3 Proposition subordonnée relative 

Vzorová věta: „C’est un sportif ayant des qualités techniques rares.“ 

Nyní jsme se dostali k poslednímu typu polovětné konstrukce, který byl předložen 

respondentům v dotazníkovém šetření. Jedná se o le participe présent nahrazující vedlejší 

větu vztažnou. V písemném projevu se objevuje tento typ polovětné konstrukce častěji, 

domníváme se tedy, že by se mohl uplatnit i v mluveném projevu. 

50% dotazovaných se přiklání k použití polovětné konstrukce le participe présent i 

v mluvené francouzštině. Dalších 44% respondentů by použilo jiný způsob k vyjádření 

stejného smyslu věty. Opět máme k dispozici náhradní řešení. 

Nejčastějším náhradním řešením polovětné konstrukce je vedlejší věta vztažná. Spatřujeme 

jen nepatrné nuance mezi nabízenými souvětími týkající se především slovosledu a použité 

slovní zásoby: 

„C'est un sportif qui a des qualités techniques rares.“ 

„C'est un sportif qui a des qualités rares.“ 

„C'est un sportif qui a des qualités très rares.“ 

                                                
87

 Příloha 20 - Vliv jednotlivých kategorií na použití le participe présent dans le rôle de la proposition 

subordonnée circonstancielle causale 
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„C'est un sportif qui a de rares qualités techniques.“ 

„C'est un sportif qui a des qualités....“ 

 

Druhý možný způsob formulace, který je předkládán našimi respondenty, využívá 

předložku avec ve spojení s podstatným jménem, jedná se tedy následně o jednoduchou 

větu. 

„C’est un sportif avec des qualités techniques rares.“ 

„C est un sportif avec des qualités rares“ 

 

Tabulka č. 12: Četnost použití le participe présent dans le rôle de la proposition 

subordonnée relative 

 

Četnost 

použití 

Počet 

odpovědí 
% 

1 6 19 

2 7 22 

3 5 16 

4 11 34 

5 0 0 

 

Pokud porovnáme výsledky týkající se četnosti použití le participe présent v mluveném 

projevu, můžeme konstatovat, že vyjádření vedlejší věty vztažné pomocí této konstrukce je 

v mluvené francouzštině častějším jevem, než le participe présent vyjadřující vedlejší větu 

příčinnou. I když nejvíce odpovědí se vyskytuje u četnosti č. 4, nenalézáme žádnou 

odpověď u pátého stupně. Tato konstrukce se tedy v mluveném projevu vyskytuje, ale 

závisí zřejmě na situaci, v jaké se ji mluvčí rozhodne použít. 
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S tím opět souvisejí mluvčí, kteří tyto konstrukce použijí právě v mluvené francouzštině, 

a dle našich respondentů to jsou převážně novináři. Tuto kategorii zvolilo 63% 

respondentů. Dále to jsou sami respondenti, profesoři a politici. 

 

5.8.4 Statistika použití le participe présent v mluveném projevu dle jednotlivých 

kategorií  

I u použití polovětné konstrukce le participe présent k vyjádření vedlejší věty vztažné 

nesledujeme zřetelné ovlivnění námi nabízenými kategoriemi. Tyto kategorie nalezneme 

opět různě rozmístěné u všech typů odpovědí a nelze vyvodit jasné jednoznačné závěry.  

Opět ale můžeme konstatovat, že pouze jeden belgický mluvčí se přiklonil k této variantě. 

Zbylí tři by le participe présent v mluveném projevu nepoužili.
88

 

 

5.8.5 Připomínky respondentů týkající se použití le participe présent v mluveném 

projevu 

„L'usage de l'infinitif en français parlé est très fréquent. Qu'elle que le métier et le statut 

social des personnes. Idem pour le participe présent.“ 

„Le participe présent allège les phrases mais ne sonne pas naturel. 

„Je vais employer le participe présent plus à l’écrit. 

 „Je l'utilise assez souvent.“ 

„A l'oral, l'emploi du participe présent ou passé est très courant. Par contre à l'écrit, le 

participe présent ou passé est très "lourd". Il vaut mieux employer un autre temps ou alors 

séparer la phrase en deux : "C'est un bon sportif : il a des qualités rares" plutôt que "C'est 

un sportif ayant des qualités rares"“ 

„cf 40. Parfois alourdi la conversation.“ 

„Pour ma part, le participe présent est un peu pompeux en français parlé.“ 

                                                
88 Příloha 21 - Vliv jednotlivých kategorií na použití le participe présent dans le rôle de la proposition 

subordonnée relative 
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 „En y pensant je me dis qu'on l'utilise un peu.“ 

Z uvedených připomínek je patrné, že opět velmi záleží na jednotlivých mluvčích, zda 

le participe présent použijí v mluveném projevu. Odpovědi našich respondentů se liší. 

Někteří tento typ polovětné konstrukce v mluvené francouzštině používají často a někteří 

se spíše přiklánějí k jeho aplikaci v písemném projevu: „Je l'utilise assez souvent. A l'oral, 

l'emploi du participe présent ou passé est très courant.“ X  „Je vais employer le participe 

présent plus à l’écrit.“ 

Někteří dotazovaní také zastávají názor, že se le participe présent do mluveného 

spontánního projevu nehodí a využití polovětné konstrukce hodnotí těmito slovy: 

„Pour ma part, le participe présent est un peu pompeux en français parlé.“ 

„Le participe présent allège les phrases mais ne sonne pas naturel.“ 

„Parfois alourdi la conversation.“ 

Jeden respondent zaujímá jiné stanovisko, tedy, že le participe présent se spíše využije 

v mluveném projevu než v psaném: 

„A l'oral, l'emploi du participe présent ou passé est très courant. Par contre à l'écrit, 

le participe présent ou passé est très "lourd". Il vaut mieux employer un autre temps ou 

alors séparer la phrase en deux : "C'est un bon sportif : il a des qualités rares" plutôt que 

"C'est un sportif ayant des qualités rares."“ 
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6 Srovnání odborné studie a výsledků z dotazníkového šetření 

Nyní jsme se dostali k poslední části naší diplomové práce, ve které se zaměříme na 

srovnání získaných informací z odborné studie a našeho dotazníkového šetření. Toto 

srovnání provedeme dle několika aspektů. Zaměříme se na samotný výskyt polovětných 

konstrukcí v mluveném projevu, zde pouze polovětné konstrukce le gérondif a le participe 

présent. Dále se pokusíme porovnat frekvenci samotných polovětných konstrukcí 

v mluvené francouzštině a nakonec se budeme soustředit na použitá slovesa právě 

u polovětných konstrukcí. 

 

6.1 Výskyt le gérondif a le participe présent v mluveném projevu 

Dle výsledků rešerše v různých korpusech mluvené francouzštiny je zcela evidentní, že 

polovětné konstrukce le gérondif a le participe présent se ve spontánním mluveném 

projevu vyskytují velmi zřídka. Tyto slovesné tvary sice stále zaujímají místo v mluvené 

francouzštině, ovšem toto místo není v porovnání s ostatními prostředky velmi silné. 

Pokud bychom se zaměřili na tyto jevy v praxi, nezaujímají centrální pozici ve výběru 

jazykových prostředků rodilých mluvčích. 

Pokud tyto informace ovšem srovnáme s výsledky našeho dotazníku, nemůžeme tyto 

výsledky zcela potvrdit. U některých položek dotazníkového šetření, týkajících se 

polovětných konstrukcí le gérondif či le participe présent, nalezneme převážnou část 

respondentů, kteří by tyto konstrukce v mluveném projevu použili. Ovšem můžeme zde 

narazit na to, že pokud předložíme respondentům již předem připravené příklady, může je 

to částečně ovlivnit. Ale je také pozitivní zprávou, že pokud se rodilí mluvčí na polovětné 

konstrukce zaměří a jsou jim tyto věty nabídnuty, začnou uvažovat o svém způsobu 

vyjadřování a usoudí, že tyto konstrukce ve svém projevu používají. Sice je nemusí 

uplatnit v každé situaci, ale zcela se jim tedy nevyhýbají. Naopak odborná studie pracuje 

opravdu se spontánním mluveným projevem, ve kterém nemají mluvčí předem připravené 

projevy a ani nemají k dispozici předem daný seznam větných celku. Právě tento spontánní 

projevu může na samotný výskyt a frekvenci těchto polovětných konstrukcí v mluveném 

projevu velmi dobře reflektovat současnou situaci polovětných konstrukcí. Pomocí 
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dotazníku jsme pouze nahlédly do této problematiky a do uvažování několika rodilých 

mluvčích.  

 

6.2 Le gérondif versus le participe présent v mluveném projevu 

Autorka odborné studie uvádí, jak je také patrné z výskytu jednotlivých konstrukcí 

v korpusech mluvené francouzštiny, že se polovětná konstrukce le gérondif vyskytuje 

v mluvené francouzštině častěji než polovětná konstrukce le participe présent. Toto 

zjištění můžeme potvrdit. Dle výsledků z dotazníkového šetření vyplývá, že nejčastěji naši 

respondenti využívají polovětnou konstrukci le gérondif k vyjádření vedlejší věty časové
89

. 

Ostatní typy polovětné konstrukce le gérondif nejsou využívány tak často, přesto s větší 

mírou než polovětné konstrukce le participe présent. A pokud porovnáme negativní 

odpovědi u použití polovětných konstrukcí le gérondif
90

 a le participe présent
91

 v mluvené 

francouzštině, nalezneme u druhé kategorie právě více odmítavých odpovědí, tedy, že tyto 

konstrukce naši respondenti v mluveném projevu nevyužijí. 

 

6.3 Použitá slovesa 

Z výsledků studie vyplývá, že současným trendem francouzského jazyka je spíše využití 

polovětných konstrukcí jako kontaktní prostředek. Ve spontánním projevu se mluvčí 

omezili spíše na ustálení spojení, které obsahují le gérondif nebo le participe présent. 

Nejčastěji se vyskytla slovesa dire, faire nebo être.  

V dotazníkovém šetření jsme naopak předkládali taková slovesa, kterými se vyjádřila 

různorodá činnost. Nabízeli jsme tedy polovětné konstrukce, které využili „vlastní“ 

le gérondif a le participe présent.
92

 Možná právě z tohoto důvodu naši respondenti 

navrhovali i jiné způsoby vyjádření než je aplikace polovětné konstrukce a soustředili 

                                                
89 viz Příloha 16 

90 viz Příloha 17, 18, 19 

91 viz Příloha 20, 21 

92 4.3 Použitá slovesa v polovětných konstrukcích le gérondif, le participe présent 
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se právě na takové prostředky, ze kterých je jejich gramatická vlastnost na první pohled 

patrná. 
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7 Závěr 

V této diplomové práci jsme si kladli za cíl popsat situaci polovětných konstrukcí 

(l’infinitif, le gérondif, le participe présent) v mluveném projevu. K tomuto úkolu nám 

pomohla analýza odborné studie „Usages du gérondif et du participe présent en français 

parlé et écrit : étude comparée basée sur corpus“ a dotazníkové šetření, které bylo 

předloženo rodilým mluvčím.  

Diplomová práce vychází tematicky z bakalářské práce, ve které jsme se věnovali 

frekvenci zmíněných polovětných konstrukcí v uměleckém stylu. Závěry z této práce nás 

přivedly k tomu, že by bylo velmi zajímavé zjistit, jak se tato problematika zrcadlí 

v současném francouzském jazyce.  

Polovětné konstrukce l’infinitif, le gérondif a le participe présent mohou nahrazovat různé 

typy vedlejších vět. Z těchto možností jsme v psané podobě francouzštiny, v bakalářské 

práci byla zkoumaná dvě díla, nalezli jen některé, které jsou pro písemný projev typické. 

Pokud jsme objevili jen některé typy polovětných konstrukcí v písemném projevu, 

domnívali jsme se, že v mluveném projevu by mohlo docházet ke stejné tendenci. To nás 

přimělo k zamyšlení o situaci zmíněných polovětných konstrukcí v mluvené francouzštině 

a po srovnání všech informací jsme došli k následujícím závěrům. 

Z dotazníkového šetření jsme získali celkem 32 odpovědí od různých respondentů. 

Převážná část našich respondentů spadá do věkové kategorie 20-30 let. Co se týče 

povolání, získali jsme respondenty z různých oblastí, nejčastěji se však jednalo o studenty, 

respondenty pracující ve školství, dále v oblasti obchodu, turismu či průmyslu. Pro 

porovnání odpovědí jsme také získali respondenty s různou národností, převažují ovšem 

francouzští mluvčí, dále jsme obdrželi odpovědi od čtyř belgických respondentů a dvou 

respondentů s italským a španělským původem. Tyto kategorie jsme zdůrazňovali 

v začátku naší diplomové práce, jelikož jsme se domnívali, že věk, sociální aspekty 

a původ by mohly ovlivnit použití polovětných konstrukcí v mluveném projevu. Tyto 

domněnky se nám ovšem nepotvrdily. Poté, co jsme veškeré odpovědi sestavily podle 

jednotlivých kategorií, došli jsme k závěru, že neexistují žádné stěžejní společné rysy, 

které by mohly potvrdit jasné závěry o vlivu těchto aspektů na výběr polovětných 

konstrukcí. Ve více případech jsme pouze nalezli stejné odpovědi u respondentů z věkové 
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kategorie 30 let a více a také u respondentů, kteří pracují ve školství. Ovšem odpovědi 

zástupců těchto skupin se neshodovali u všech typů polovětných konstrukcí.  

Jak již vyplynulo z bakalářské práce, nejčastěji byly používané infinitivní polovětné 

konstrukce. Pokud se zaměříme na mluvený projev, vysledovali jsme stejné tendence. 

Nabízené infinitivní polovětné konstrukce jsou v mluveném projevu nejvíce používané. 

Nejčastěji se naši respondenti vyjádřili pro využití infinitivní polovětné konstrukce 

nahrazující vedlejší větu časovou a účelovou. U dalšího typu polovětné konstrukce 

využívající l’infinitif k vyjádření vedlejší věty obsahové jsme se setkali s více názory 

respondentů, že tuto konstrukci v mluveném projevu nevyužijí. U této konstrukce navrhují 

někteří spíše použití vedlejší věty se spojkou que nebo využití jednoduché věty.  

Největší očekávání jsme kladli na výsledky ohledně situace polovětných konstrukcí 

le gérondif a le participe présent. Z odborného článku zabývající se touto problematikou 

bylo patrné, že se tyto jevy vyskytují ve spontánním projevu málo.  

Po vyhodnocení odpovědí našeho dotazníku jsme zjistili, že le gérondif je využíván našimi 

respondenty častěji než le participe présent, což potvrdilo výsledky z odborné studie. 

V mluveném projevu je nejčastěji využívána polovětná konstrukce le gérondif nahrazující 

vedlejší větu časovou. Naši respondenti ji využívají často, přesto někteří nabídli náhradu 

pomocí vedlejší věty časové s využitím spojky lorsque. Pokud se zaměříme na další typy 

polovětných konstrukcí využívající le gérondif (polovětná konstrukce le gérondif 

vyjadřující vedlejší větu příčinnou, přípustkovou, podmínkovou), byly v mluveném 

projevu zastoupeny s nižší frekvencí a respondenti navrhovali jiná řešení. Nejčastěji 

dotazovaní doporučili náhradu pomocí vedlejší věty či souřadně spojeného souvětí. 

Objevily se i takové varianty, kdy se prokázala tendence ekonomizace jazyka a z původní 

polovětné konstrukce byla vytvořena jednoduchá věta. 

Polovětné konstrukce využívající le participe présent jsou nejméně využívané polovětné 

konstrukce v mluveném projevu. Pokud porovnáme počet negativních odpovědí 

s ostatními polovětnými konstrukcemi, právě u participiálních konstrukcí jsme jich nalezli 

nejvíce. Přibližně stejný počet respondentů odpovědělo, že polovětnou konstrukci 

nahrazující vedlejší větu příčinnou i vztažnou ve svém mluveném projevu nepoužijí. 
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I u těchto typů polovětných konstrukcí řešili dotazovaní náhradu nejčastěji pomocí vedlejší 

věty, souřadného souvětí nebo aplikací jednoduché věty. 

Po prozkoumání odpovědí jsme však narazili také na chybování respondentů při náhradě 

polovětných konstrukcí. Pokud se zaměříme na náhradu polovětné konstrukce vyjadřující 

vedlejší větu příčinnou, respondenti velmi často nabízejí souřadné souvětí právě jako 

náhradu této konstrukce. Tímto se projevila neznalost vlastností jevu le gérondif. Dalším 

příkladem špatné náhrady je volba vedlejší věty časové u polovětné konstrukce vyjadřující 

vedlejší větu podmínkovou. Z těchto chyb může vyplynout, že se polovětné konstrukce 

neobjevují kvůli neznalosti gramatických pravidel. Dále však tyto konstrukce nejsou 

používány záměrně, jelikož v souladu s některými definicemi lze potvrdit, že polovětné 

konstrukce využívající le gérondif a le participe présent nalezneme spíše v písemném 

projevu nebo v oficiálních projevech, ne ve spontánní promluvě týkající se běžných situací, 

které byly simulovány v dotazníkovém šetření. S tímto také souvisí jistá tendence 

pronikání hovorového jazyka do mluveného projevu. Toto dokazuje náhrada polovětné 

konstrukce le gérondif vyjadřující vedlejší větu příčinnou, kdy z původní předložky byla 

utvořena spojka (malgré x malgré que). 

V této práci jsme se přesvědčili o tom, že se polovětné konstrukce v mluveném projevu 

stále objevují, liší se pouze jejich frekvence, přesto tyto výsledky částečně poukazují na 

devalvaci francouzského jazyka. 

Díky dotazníkovému šetření se nám podařilo shromáždit různé způsoby, jak lze nahradit 

polovětné konstrukce využívající l’infinitif, le gérondif i le participe présent. Tyto různé 

možnosti doplněné postřehy samotných rodilých mluvčích ohledně situace polovětných 

konstrukcí v mluveném projevu jsou velmi cenným materiálem, který může posloužit 

nejen učitelům, ale i ostatním uživatelům francouzského jazyka. Tato práce jim umožní 

proniknout do problematiky polovětných konstrukcí v současné mluvené francouzštině. 

Toto téma je velmi málo zkoumanou oblastí na poli francouzského jazyka. Naše práce 

představuje pouhý náhled do této problematiky v mluvené francouzštině, která dozajista 

skýtá ještě velké množství neprozkoumaných zákoutí. 
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8 Resumé 

Dans notre mémoire L’infinitif, le gérondif, la participe présent dans le rôle de la phrase et 

la langue parlée, nous avons abordé le thème de la situation de ces formes non finies en 

français parlé. Inspirés par le travail La fréquence de l’infinitif, du gérondif et du participe 

présent dans la langue de belles lettres, nous nous sommes décidés à examiner cette 

problématique dans la modalité parlée. La recherche s’appuie sur l’étude Usages du 

gérondif et du participe présent en français parlé et écrit : étude comparée basée sur 

corpus et sur le questionnaire L’usage de l’infinitif, du gérondif et du participe présent en 

français parlé qui était rempli par les locuteurs natifs. 

La première partie de ce mémoire se concentre surtout sur la théorie de l’usage de 

l’infinitif, du gérondif et du participe présent. Nous proposons les informations concernant 

l’usage de ces formes non finies comme le membre de la phrase et dans le rôle de 

la phrase. Dans la deuxième partie, les informations théoriques sont suivies des exemples 

tirés de deux œuvres de belles lettres.  

Dans les chapitres qui suivent, nous analysons la situation en français parlé. Premièrement, 

nous proposons les résultats du ledit travail qui s’appuie sur la recherche des formes non 

finies, le gérondif et le participe présent, basée sur corpus de la langue française parlée. 

Nous devons souligner le fait qu’il s’agit de l’oral spontané, qui représente avec précision 

l’état actuel dans la langue parlée. Deuxièmement, nous complétons les résultats des 

corpus du français parlé par les réponses des locuteurs natifs au questionnaire. 

Le questionnaire est divisé en trois parties principales. D’abord, c’est la partie concernant 

les informations personnelles des sondés (l’âge, le domaine de travail, la nationalité) qui 

pourraient influencer l’usage des modes verbaux non finis dans le rôle de la phrase. 

Ensuite, dans la partie fondamentale, nous proposons les exemples divers de l’emploi de 

l’infinitif, du gérondif et du participe présent dans le rôle de la phrase qui devraient simuler 

l’oral spontané. Nous avons présenté ces types de phrases : l’infinitif dans le rôle de 

la proposition subordonnée circonstancielle temporelle, l’infinitif dans le rôle de 

la proposition subordonnée circonstancielle finale, l’infinitif dans le rôle de la proposition 

subordonnée complétive, le gérondif dans le rôle de la proposition subordonnée 

circonstancielle temporelle, le gérondif dans le rôle de la proposition subordonnée 
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circonstancielle causale, le gérondif dans le rôle de la proposition subordonnée 

circonstancielle de concession, le gérondif dans le rôle de la proposition subordonnée 

circonstancielle conditionnelle, le participe présent dans le rôle de la proposition 

subordonnée circonstancielle causale, le participe présent dans le rôle de la proposition 

subordonnée relative. Enfin, la dernière partie du questionnaire est consacrée aux 

remarques des sondés concernant l’usage de l’infinitif, du gérondif et du participe présent 

en français parlé. Dans cette partie-là, nous caractérisons aussi les propositions des sondés 

qui peuvent remplacer les formes verbales non finies. Il s’agit surtout de phrases 

complexes, de propositions subordonnées ou coordonnées. 

En étudiant les résultats du questionnaire, nous avons trouvé que c’est avant tout l’infinitif 

qui apparaît en français parlé. En ce qui concerne les modes verbaux non finis en -ant, nous 

pouvons confirmer la rareté relative du gérondif et du participe présent dans la langue 

parlée par rapport à l’infinitif. Quant à l’infinitif dans le rôle de la phrase, il remplace 

le plus souvent la proposition subordonnée circonstancielle temporelle et finale dans 

la langue parlée. Sur la base du questionnaire, nous pouvons constater que les sondés 

utilisent le plus souvent le gérondif remplaçant la proposition subordonnée circonstancielle 

temporelle. De plus, cette étude permet de constater que c’est le participe présent qui est 

utilisé plutôt rarement dans la modalité parlée. 

Le but de ce mémoire était de présenter le sujet peu étudié et d’approfondir un peu 

la situation de l’infinitif, du gérondif et du participe présent en français parlé. Grâce aux 

possibilités différentes de remplacement des formes non finies dans le rôle de la phrase, ce 

mémoire pourrait aider non seulement les professeurs du français, mais aussi tous 

les apprenants à pénétrer la problématique de l’usage des modes verbaux non finis dans 

la langue parlée. 
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